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DAFTAR ISI BRM
No

Nomor Permohonan

Tanggal Penerimaan

Kelas

Merek

1

M0020201550434

04/06/2018

36

2

M0020201543482

05/02/2019

3

M0020201243526

15/03/2019

18, 3, 25, 14

4

M0020201541728

10/05/2019

16, 35, 38, 9, 41, 42

5

M0020201534825

17/05/2019

8, 11

6

M0020201542865

05/07/2019

7

M0020201537393

17/07/2019

41

tv +

8

M0020201193265

26/07/2019

25

Finsbury

9

M0020201548941

29/07/2019

41, 42

10

M0020201549972

31/07/2019

36, 9, 42

11

M0020200977996

09/08/2019

7, 11

plantec

12

M0020201529506

22/08/2019

18, 9

BODYCARD

13

M0020201534826

06/09/2019

35, 37, 39, 42

14

M0020201534827

06/09/2019

15

M0020201528428

11/09/2019

35, 38, 39, 9, 42

16

M0020201547873

12/09/2019

9, 28

17

M0020200875616

13/09/2019

1

LASERLINE

18

M0020201544371

16/09/2019

9

cadac

19

M0020201544011

26/09/2019

3

CLASS ONE

20

M0020201538989

27/09/2019

38, 41, 42

21

M0020201548894

27/09/2019

35, 36, 38, 41, 9, 42, 45 yahoo!

22

M0020201548948

27/09/2019

35, 36, 38, 41, 9, 42, 45 Y!

hamlet

1, 17, 35, 4, 37, 38, 7,
Vitesco
39, 9, 42, 11, 12
EYEFUNNY
blueprism
Rei Beauté

32, 33, 3, 4, 8, 9, 16, 18,
365 essential
21, 22, 23, 24, 25, 27,

APPLE NEWS+
PAYPAL

DANTOTSU Service

35, 37, 7, 39, 9, 42, 11,
DANTOTSU Solution
12
goTruck!
MH POWERMETEO DOME

Music
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OCEANMAN

23

M0020201352954

04/10/2019

25, 41

24

M0020201536465

15/10/2019

35

KLOUD SERVICED CO-OFFICE

25

M0020201551332

16/10/2019

35

UNREAL

26

M0020201545695

17/10/2019

19, 35, 37, 6, 39, 40, 41,
MOJO
27, 43

27

M0020201549907

17/10/2019

36, 5, 37, 39, 41, 42, 10,
BRG GROUP
43, 44, 14, 21, 25, 29,

28

M0020201549245

21/10/2019

3, 5

29

M0020201540642

24/10/2019

35, 36, 38, 9, 42

30

M0020201531351

30/10/2019

35, 36, 41, 45

31

M0020201538546

30/10/2019

1, 5, 9, 42, 10, 44

32

M0020201543500

30/10/2019

35, 38, 39, 42, 43

33

M0020201528041

01/11/2019

7

34

M0020201543876

02/11/2019

1, 42

35

M0020201531654

06/11/2019

21

36

M0020201539851

06/11/2019

8, 10, 44

37

M0020201540380

07/11/2019

16

Vivy

38

M0020201539449

08/11/2019

1

ELITE-INDUS

39

M0020201531414

14/11/2019

3

OMBRE NOMADE LOUIS VUITTON

40

M0020201533666

18/11/2019

32, 5, 29

41

M0020201549802

18/11/2019

5

AQUAMER

42

M0020201530449

21/11/2019

7

HH

43

M0020201536319

21/11/2019

36, 38, 9, 25, 41, 28

44

M0020201541420

26/11/2019

45

M0020201544950

26/11/2019

MEDISUN
ppro
BANDERA
FLOXCONTROL

HL
MERACRYL
KARBON
SKIN AURA

Chocliz

BOWNCE

1, 17, 35, 4, 37, 38, 7, 9,
vitesco TECHNOLOGIES
42, 11, 12
10, 11

mysé
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46

M0020201531343

28/11/2019

19, 22, 9

HOCKTUBE

47

M0020201531809

28/11/2019

41, 9, 28

the voice comeback stage

48

M0020201531466

29/11/2019

35, 37, 42

AFRY

49

M0020201536099

02/12/2019

32

50

M0020201547354

02/12/2019

32, 3, 5

51

M0020201529256

03/12/2019

16, 35, 41, 9, 42

52

M0020201533418

04/12/2019

16, 35, 37, 9, 42, 12

53

M0020201538683

04/12/2019

54

M0020201533611

05/12/2019

3

55

M0020201536329

05/12/2019

16, 9, 41

56

M0020201539273

05/12/2019

32, 29

57

M0020201530500

06/12/2019

35, 43, 30

58

M0020201533656

06/12/2019

6

59

M0020201528232

09/12/2019

36, 9, 42

60

M0020201528707

09/12/2019

1

61

M0020201532515

09/12/2019

14

GOOD ART

62

M0020201536309

09/12/2019

38, 9

VODAFONE

63

M0020201542242

09/12/2019

5

MOIZERTO

64

M0020201542243

09/12/2019

5

EZAFFICA

65

M0020201509888

10/12/2019

3

SUPERSTAY VINYL INK

66

M0020201532915

10/12/2019

16, 18, 35, 20, 6, 41, 9,
NEW FICTION
25, 42, 28, 14

67

M0020201534420

10/12/2019

1, 33, 35, 36, 5, 9, 42,
INVIVO
43, 44, 31

68

M0020201535603

10/12/2019

MARHENNE
HACKER SPACE

ALSTOM mobility by nature

16, 20, 21, 7, 8, 10, 11,
TOFFY
14

19, 21, 6, 24, 9, 11

CAT COMPLEXION ATELIER
HUAWEI Next-image

KOKO BLACK
JSGG
BRAINTREE

INAX
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OUPAI

69

M0020201531629

11/12/2019

19

70

M0020201536661

11/12/2019

37, 9, 42

71

M0020201536673

11/12/2019

3, 5

72

M0020201547390

11/12/2019

1, 37, 7, 40, 42

73

M0020201528999

12/12/2019

35, 36

74

M0020201529321

12/12/2019

7

75

M0020201532567

12/12/2019

5, 42

76

M0020201528857

13/12/2019

38, 9, 42

77

M0020201534499

13/12/2019

35

78

M0020201539120

13/12/2019

16, 35, 4, 36, 37, 39, 8,
OTORAJA
9, 41, 42, 12

79

M0020201539304

13/12/2019

16, 35, 4, 36, 37, 39, 8,
OTORAJA
9, 41, 42, 12

80

M0020201539306

13/12/2019

16, 35, 4, 36, 37, 39, 8,
9, 41, 42, 12

81

M0020201550251

13/12/2019

16, 35, 21, 7, 8, 10, 11 ASD

82

M0020201532902

14/12/2019

9

STREAM-FLO

83

M0020201528387

16/12/2019

3

SKYMILK

84

M0020201528884

16/12/2019

7

85

M0020201530174

16/12/2019

16, 41, 9, 28

86

M0020201531789

16/12/2019

35, 5, 29

LACTOPRIMA INSPIRED BY NORDIC
NATURE

87

M0020201531818

16/12/2019

35, 5, 29

BaltMilk Solutions for a Better Tomorrow

88

M0020201532009

16/12/2019

1, 35, 5, 41, 44, 31

89

M0020201532072

16/12/2019

37, 6, 7, 9

90

M0020201532360

16/12/2019

1, 35, 5, 41, 44, 31

91

M0020201532697

16/12/2019

UTG
SKIN CHEMISTRY
CHAMPIONX

ORMAISE
NIBA HUYA Bioscience NDA In-licensing
Benefiting Asia
GLARUN
GOLDEN ROSE GR

Pleasant Goat and Big Big Wolf

CROWN

32, 1, 35, 3, 5, 41, 10,
KIREI LIFESTYLE
42, 11, 44, 16, 21, 25,
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LOOGI

92

M0020201533635

16/12/2019

35, 42

93

M0020201535775

16/12/2019

9

94

M0020201536065

16/12/2019

32, 43

95

M0020201541878

16/12/2019

1, 35, 5, 41, 44, 31

96

M0020201528203

17/12/2019

42

97

M0020201537757

17/12/2019

3, 5, 30

GO NATURAL

98

M0020201537789

17/12/2019

3, 5, 30

Go Natural

99

M0020201531143

18/12/2019

18, 3, 9, 25, 14

100

M0020201531302

18/12/2019

35, 36, 37, 7, 40, 9, 41,
WORLEY
42, 45

101

M0020201531805

18/12/2019

35, 36, 37, 7, 40, 9, 41,
Worley energy chemicals resources
42, 45

102

M0020201533540

18/12/2019

29, 30

103

M0020201534287

18/12/2019

3

ORIFLAME BABY O'

104

M0020201536472

18/12/2019

38

wavve

105

M0020201548131

18/12/2019

7, 11, 12

ASUS

106

M0020201528492

19/12/2019

43

Sorbillo

107

M0020201530919

19/12/2019

20, 25

CASALI

108

M0020201531759

19/12/2019

20, 25

C

109

M0020201532896

19/12/2019

16, 9

trodat

110

M0020201540166

19/12/2019

35, 37, 38, 39, 9, 42

B

111

M0020201540289

19/12/2019

35, 37, 38, 39, 9, 42

BRIDGESTONE

112

M0020201542457

19/12/2019

9

113

M0020201543119

19/12/2019

35, 9, 43

114

M0020201545163

19/12/2019

Stream-Flo
PAULANER MÜNCHEN
UPL OpenAg
DEJIREN

ORIFLAME EXKLUSIV

TOBLERONE

ISBC
ST CHRISTOPHER'S

16, 35, 38, 39, 7, 41, 9,
IECQ
42, 10, 11, 12
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16, 35, 37, 38, 7, 9, 25,
IECEX
41, 42, 11, 12

115

M0020201545293

19/12/2019

116

M0020201528017

20/12/2019

117

M0020201536326

20/12/2019

118

M0020201539078

23/12/2019

35, 36, 9, 42

119

M0020201539384

23/12/2019

18, 25

120

M0020201534753

24/12/2019

3

Red One

121

M0020201536445

24/12/2019

9

TOKQI

122

M0020201536933

24/12/2019

3

Mischief Baby

123

M0020201535490

25/12/2019

32, 5, 29, 30

124

M0020201538087

25/12/2019

35, 7

125

M0020201534689

26/12/2019

21, 41, 9

126

M0020201534140

27/12/2019

32, 33, 29, 30, 31

127

M0020201540660

27/12/2019

128

M0020201543354

27/12/2019

38, 39, 9, 42, 45

129

M0020201446929

30/12/2019

25

CNES

130

M0020201528429

30/12/2019

28

Rainbow Chicks

131

M0020201531371

30/12/2019

35, 38, 39, 9, 41, 42, 45

132

M0020201539025

30/12/2019

1, 5

133

M0020201539403

30/12/2019

9, 41, 28

WHEN TOMORROW FALLS

134

M0020201540460

30/12/2019

35, 38, 41

CIIE

135

M0020201547351

30/12/2019

19

PENKTA TILES

136

M0020201536904

31/12/2019

7

CC CAN MAKINA

137

M0020201536958

31/12/2019

1, 4

18, 22, 24

plantago

18, 3, 35, 20, 21, 6, 9,
DOGNESS
44, 31
X
CARLOTHA RAY

INNERVIT
dağgaz
COOK TASTIC
CANDY CRUNCH

16, 2, 35, 37, 38, 9, 42 FFBI
SS

PANBIO

MAKINALUBE Lubricants & Greases
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138

M0020201528532

02/01/2020

33

139

M0020201534512

02/01/2020

38, 42

140

M0020201542300

03/01/2020

35, 38, 9, 41, 42, 45

141

M0020201545113

03/01/2020

18

UN

142

M0020201537526

04/01/2020

7

Bedoly

143

M0020201550793

05/01/2020

32, 29, 30

DJ&A

144

M0020201537664

07/01/2020

20, 11

145

M0020201538717

07/01/2020

146

M0020201531471

08/01/2020

35, 41, 9, 42, 43

147

M0020201543758

08/01/2020

3

148

M0020201545192

08/01/2020

16, 35, 37, 38, 7, 9, 25,
IECEx
41, 42, 11, 12

149

M0020201545259

08/01/2020

16, 35, 38, 39, 7, 41, 9,
IECQ
42, 10, 11, 12

150

M0020201537505

10/01/2020

38, 9, 42

secunet

151

M0020201541235

10/01/2020

1, 5, 9, 10

BD ELIENCE

152

M0020201542686

10/01/2020

18, 25

dnwr.

153

M0020201544943

10/01/2020

18, 25

dnwr

154

M0020201545758

10/01/2020

17, 9, 42

155

M0020201547206

10/01/2020

156

M0020201529768

13/01/2020

33

157

M0020201533628

13/01/2020

5

158

M0020201538962

14/01/2020

32, 33, 3, 30, 31

CITROMAX

159

M0020201531478

15/01/2020

1

FERANEX

160

M0020201283396

16/01/2020

41

APPLE MUSIC

SWIFT gpi
ORACLE

FRATO

1, 2, 35, 37, 6, 38, 7, 8,
METSO OUTOTEC
40, 9, 42, 11, 14, 17, 24

KAYA L'AMORE

MagRatio

35, 36, 37, 39, 9, 43, 45 wando

HODAF
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mini

161

M0020201528043

16/01/2020

29

162

M0020201528455

16/01/2020

35, 41, 42

GAMELING

163

M0020201528461

16/01/2020

35, 9, 42

Genesis

164

M0020201529395

16/01/2020

37, 12

165

M0020201529478

16/01/2020

11

AQQEL

166

M0020201530015

16/01/2020

28

XX10

167

M0020201532811

16/01/2020

35, 7, 9, 42, 11

168

M0020201534412

16/01/2020

35

A

169

M0020201541153

16/01/2020

3, 5

FLOURISH

170

M0020201541665

16/01/2020

171

M0020201545902

16/01/2020

9, 14

172

M0020201535500

17/01/2020

24

WONDER COOL

173

M0020201531256

18/01/2020

5

XTROP

174

M0020201533299

18/01/2020

5

Q-ZOLID

175

M0020201533735

18/01/2020

5

FEVERACH

176

M0020201533864

18/01/2020

5

ACUTRAN

177

M0020201533925

18/01/2020

5

ACURIN

178

M0020201383298

20/01/2020

30

polaris

179

M0020201462043

20/01/2020

35, 28

180

M0020201529356

20/01/2020

35, 38, 9, 41, 45

181

M0020201534309

20/01/2020

35

VELOCITY SNACK BRANDS

182

M0020201540765

20/01/2020

31

Scrumbles

183

M0020201545683

20/01/2020

35, 37, 7, 42, 11

blueshark

35, 37, 38, 6, 9, 41, 42,
BT
28, 45
HUAWEI WATCH GT

Wood Trick
Huya

VKK Standardkessel Köthen
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SPIRIO

184

M0020201528948

21/01/2020

9, 15

185

M0020201529404

21/01/2020

14

RALPH CHRISTIAN

186

M0020201533662

21/01/2020

35

THALISSI

187

M0020201534789

21/01/2020

35, 36, 37, 6, 39, 40, 42

188

M0020201538119

21/01/2020

9

Multi-Screen collaboration

189

M0020201546782

21/01/2020

30

VELOCITY SNACK BRANDS

190

M0020201528723

22/01/2020

9, 28

191

M0020201529508

22/01/2020

41, 9

192

M0020201530664

22/01/2020

35, 30

193

M0020201531540

22/01/2020

3

RENOVAR

194

M0020201534582

22/01/2020

10

CLENCHY

195

M0020201545635

22/01/2020

43

196

M0020201545659

22/01/2020

43

197

M0020201530704

23/01/2020

16, 35, 3, 5, 25, 44

198

M0020201533466

23/01/2020

18, 35, 9, 25

199

M0020201533798

23/01/2020

37, 7, 40

200

M0020201533854

23/01/2020

3, 5

201

M0020201534118

23/01/2020

3, 5

202

M0020201534639

23/01/2020

38, 9, 42

203

M0020201535639

23/01/2020

12

204

M0020201536303

23/01/2020

6, 7, 9, 11, 12

W

205

M0020201536404

23/01/2020

25

N

206

M0020201539512

23/01/2020

6, 7, 9, 11, 12

DESIGN FOR HONOR

Velocity SNACK BRANDS

MUJI
Dr. Spiller Organic Laboratories
PALM ANGELS x PALM ANGELS. ALL
RIGHTS RESERVED.
MACPRESSE

NatureLab
BLACKBERRY
COZARD

Witzenmann
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RECORD

207

M0020201542028

23/01/2020

16, 18, 25, 41, 9

208

M0020201543033

23/01/2020

16, 41, 9

209

M0020201545327

23/01/2020

210

M0020201528396

24/01/2020

9, 42

211

M0020201532787

24/01/2020

3, 44

CLEANFORMANCE

212

M0020201536339

24/01/2020

35, 45

BE CONSCIOUS. BE FEARLESS. BE
BEAUTIFUL.

213

M0020201536618

24/01/2020

25, 12

BRENNABOR

214

M0020201541981

24/01/2020

21

Titiz

215

M0020201544542

24/01/2020

2

LUCITE

216

M0020201550768

24/01/2020

36, 37, 42

BuildBlock

217

M0020201533717

25/01/2020

5

Q-FLUCO

218

M0020201533907

25/01/2020

17, 1, 19

219

M0020201546621

25/01/2020

17, 1, 2, 19

220

M0020201548355

26/01/2020

36, 9, 42

221

M0020201360100

27/01/2020

8, 11

222

M0020201531841

28/01/2020

10

223

M0020201532624

28/01/2020

30

224

M0020201532748

28/01/2020

3, 21, 44

225

M0020201533849

28/01/2020

35, 4, 21, 9, 11, 30

226

M0020201535042

28/01/2020

32, 5, 29, 30, 31

227

M0020201544659

28/01/2020

35, 36, 41, 45

228

M0020201528579

29/01/2020

16, 25, 41

229

M0020201529605

29/01/2020

41, 9, 42

RECORD CULTURE

3, 35, 38, 9, 41, 42, 45,
BUMBLE BFF
14, 16, 18, 21, 24, 25,

PLEXIGLAS
PLEXIGLAS THE ORIGINAL BY RÖHM
PAYMENTSONE
T3

Shazay
TRAEGER
Now ideas for wellness
FAST RETAILING
Chilled Cow
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ELUCARE

230

M0020201530515

29/01/2020

1, 4

231

M0020201531498

29/01/2020

9, 42

232

M0020201532851

29/01/2020

1, 4

233

M0020201536526

29/01/2020

35, 36, 38, 41, 9, 42, 45

234

M0020201546798

29/01/2020

235

M0020201547286

29/01/2020

9, 42

236

M0020201549558

29/01/2020

35, 22, 30

Sucafina

237

M0020201526079

30/01/2020

1, 21, 6

KAYSER

238

M0020201527265

30/01/2020

1, 3

239

M0020201529418

30/01/2020

35, 43

240

M0020201531747

30/01/2020

35, 36, 9

241

M0020201532125

30/01/2020

29, 30

Zott Monte

242

M0020201537347

30/01/2020

3, 5, 10

STOPERAN

243

M0020201537585

30/01/2020

3, 5, 10

GRIPACTIVE

244

M0020201537778

30/01/2020

3, 5, 10

IBUPROM

245

M0020201538651

30/01/2020

35, 41, 42, 45

246

M0020201538947

30/01/2020

3, 5, 10

247

M0020201540517

30/01/2020

18, 35, 9, 25, 42, 45

248

M0020201393177

31/01/2020

3, 30

249

M0020201417828

31/01/2020

20

250

M0020201523462

31/01/2020

35, 36, 37, 39, 9, 12

251

M0020201523637

31/01/2020

36

252

M0020201527144

31/01/2020

6, 7, 9

OXENOL

35, 3, 4, 37, 38, 7, 39,
BHS
40, 41, 9, 42, 12
b2 electronics

IGL COATINGS
PARK REGIS BY PRINCE
C

TRAILBLAZER
APAP

STATE OF MIND
KOKONANNY
GrabRentals
HYUNDAI CARPAY
k
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HxGN Connect

253

M0020201528490

31/01/2020

42

254

M0020201530573

31/01/2020

9, 41

APPLAYDU

255

M0020201533812

31/01/2020

35, 38, 39, 9, 42

SHARENOW

256

M0020201534470

31/01/2020

35, 38, 39, 9, 42

REACHNOW

257

M0020201535166

31/01/2020

35, 36, 38, 9, 41, 42, 45

258

M0020201536325

31/01/2020

35, 36, 38, 39, 9

259

M0020201537819

31/01/2020

36, 42

Geo fit+

260

M0020201538354

31/01/2020

36, 42

Geo select

261

M0020201538891

31/01/2020

35, 4, 39, 9

CHARGENOW

262

M0020201539622

31/01/2020

3, 21, 5, 10

MyKirei by KAO

263

M0020201542421

31/01/2020

264

M0020201543258

31/01/2020

9

265

M0020201546530

31/01/2020

25, 9, 10, 42

266

M0020201523246

03/02/2020

35

267

M0020201529339

03/02/2020

16, 28

268

M0020201530120

03/02/2020

269

M0020201530859

03/02/2020

12

270

M0020201537967

03/02/2020

41, 42

271

M0020201543073

03/02/2020

9

272

M0020201066865

04/02/2020

6, 7, 12

273

M0020201522935

04/02/2020

42

JAPAN eVISA

274

M0020201522991

04/02/2020

28

X BRAID JAPAN QUALITY FISHING LINE

275

M0020201523692

04/02/2020

6, 7

Novasil

PARKNOW

35, 36, 38, 39, 9, 41, 42 FREENOW
MADDOX
SMARTASTIC
EXPERIENCE AMAZING
WAKORN

18, 35, 3, 20, 21, 9, 25,
pimkie
14
VTA
JUIDA
martiantec
CHUHATSU
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SPACETIME

276

M0020201524014

04/02/2020

9

277

M0020201524475

04/02/2020

35, 14

DYD

278

M0020201525740

04/02/2020

6, 9, 11

APMT

279

M0020201528166

04/02/2020

3, 35, 21, 8, 44

280

M0020201528600

04/02/2020

28, 12

281

M0020201530382

04/02/2020

42

Japan Visa Exemption System

282

M0020201530400

04/02/2020

42

JAVES

283

M0020201531330

04/02/2020

35, 37, 42

SIGNAL

284

M0020201538180

04/02/2020

9, 42, 45

MomentsOK

285

M0020201538715

04/02/2020

35, 9, 42, 45

286

M0020201541869

04/02/2020

40, 42

287

M0020201467880

05/02/2020

30

bonmano

288

M0020201531366

05/02/2020

25

ES SANCHINI

289

M0020201537872

05/02/2020

35, 9, 42

EdgeAIOS

290

M0020201538138

05/02/2020

35, 9, 42

Edge AI Trust Computing

291

M0020201540440

05/02/2020

30

292

M0020201546690

05/02/2020

9, 11

293

M0020201522310

06/02/2020

5

HEMGENIX

294

M0020201528135

06/02/2020

39

mocean

295

M0020201529847

06/02/2020

18, 3, 35, 21, 26

296

M0020201530432

06/02/2020

14

297

M0020201530977

06/02/2020

35, 38, 39, 41

298

M0020201536700

06/02/2020

22

NAPOLEON PERDIS
MC20

MySize Assist
HYPROSYN

SWEETO
WIZ

R
TAVANTI
GET YOUR GUIDE
Birla purocel because we care
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299

M0020201537260

06/02/2020

37, 7, 9

AXITO

300

M0020201538528

06/02/2020

37, 7, 9

axito

301

M0020201538912

06/02/2020

37, 7

HALIFAX ELEVATORS

302

M0020201541071

06/02/2020

36, 39

SCALE AVIATION

303

M0020201545628

06/02/2020

35, 37, 6, 38, 42

304

M0020201547232

06/02/2020

35, 43, 30

305

M0020201551849

06/02/2020

9, 28

306

M0020201531920

07/02/2020

39, 41, 43

307

M0020201536832

07/02/2020

3

308

M0020201538269

07/02/2020

35, 36

amplivo

309

M0020201538351

07/02/2020

35, 36

ecovo

310

M0020201539143

07/02/2020

35, 42

AHREFS

311

M0020201541117

07/02/2020

19, 11

DURASEIN

312

M0020201535207

09/02/2020

43

Faasos

313

M0020201291315

10/02/2020

5

PADDLERS

314

M0020201346675

10/02/2020

5

Lulla baby

315

M0020201346676

10/02/2020

5

cushy baby

316

M0020201529145

10/02/2020

41

FutureShift

317

M0020201534800

10/02/2020

43

MANDARIN OAK

318

M0020201534802

10/02/2020

43

THE 500 CALORIE PROJECT

319

M0020201535261

10/02/2020

43

Oven Story

320

M0020201540506

10/02/2020

29, 30

321

M0020201541890

10/02/2020

35, 9

NELES
MELBOURNE COFFEE CO.
TOZO
AMAKA your own way
hiraku

KERING
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KERING

322

M0020201543649

10/02/2020

35, 9

323

M0020201547041

11/02/2020

35, 41, 9

324

M0020201549492

11/02/2020

41

325

M0020201549859

11/02/2020

16, 18, 35, 9

326

M0020201550234

11/02/2020

7

Ginkgo

327

M0020201528965

12/02/2020

1

CreCOPlus

328

M0020201531080

12/02/2020

35, 5

eLEAD GLOBAL

329

M0020201532046

12/02/2020

16, 9, 28

CORY CARSON

330

M0020201541231

12/02/2020

1, 31

itpsa

331

M0020201545971

12/02/2020

41, 42

COMPASS

332

M0020201547648

12/02/2020

32, 3, 29, 31

333

M0020201529309

13/02/2020

7

334

M0020201529719

13/02/2020

32, 29, 31

335

M0020201530244

13/02/2020

7

336

M0020201530481

13/02/2020

37, 9, 11

337

M0020201532823

13/02/2020

41

DEWAPOKER

338

M0020201533501

13/02/2020

33

DUMONT

339

M0020201537119

13/02/2020

16, 2, 3, 5, 21, 8

340

M0020201537409

13/02/2020

10

F-FIX

341

M0020201538047

13/02/2020

38, 9, 42, 45

Mogao

342

M0020201540013

13/02/2020

16, 25, 41, 9, 28

Mush-Mush

343

M0020201544693

13/02/2020

38, 25, 41

Asian Boss

344

M0020201547982

13/02/2020

9

ADOPTME
ULLU DEKHTE RAHO
SMALL MATTERS

DANNY GREEN Premium Quality
CONTINUA+
Biotta
WEINISHENG
SUNSCAPE

SC JOHNSON PROFESSIONAL

SONIC THE HEDGEHOG
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345

M0020201470191

14/02/2020

43

SULBING

346

M0020201528553

14/02/2020

12

GPX

347

M0020201528761

14/02/2020

32, 1, 33, 29, 30

348

M0020201530830

14/02/2020

18, 25

349

M0020201530881

14/02/2020

16, 5, 9, 41, 42, 28

350

M0020201535721

14/02/2020

18

351

M0020201546691

14/02/2020

18, 14

352

M0020201547881

14/02/2020

16, 41

353

M0020201550502

14/02/2020

354

M0020201551056

14/02/2020

36

355

M0020201548845

16/02/2020

38, 9, 41, 42

356

M0020201528324

17/02/2020

14

China Gold

357

M0020201528509

17/02/2020

14

China Gold

358

M0020201528573

17/02/2020

9, 28

359

M0020201528666

17/02/2020

36, 41, 42

360

M0020201529397

17/02/2020

7, 24

DI-MESH

361

M0020201529746

17/02/2020

1, 2

Proff Woodcare

362

M0020201530252

17/02/2020

1, 2, 3

363

M0020201535942

17/02/2020

7

CNHF

364

M0020201535944

17/02/2020

10

SEJOY

365

M0020201538780

17/02/2020

3

LANYAN

366

M0020201035399

18/02/2020

367

M0020201528578

18/02/2020

Bringing Ingredients to Life
MENGHI
MENARINI GROUP Infection in focus
L

MINDVALLEY

35, 38, 39, 25, 9, 41, 43,
FEEL GOOD FLYING
28
Real Estate Matching
SEESAW

DESIGN FOR HUAWEI
3 AGRI3 FUND

LURRELL

35, 4, 37, 6, 39, 7, 40, 8,
URB
41, 9, 42, 11, 12, 16, 17
5

Slinda
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XPRESIDENT

368

M0020201528760

18/02/2020

5, 42, 44

369

M0020201529111

18/02/2020

7

CREADIGIT INFINITY

370

M0020201529115

18/02/2020

7

CREADIGIT GALAXY

371

M0020201531535

18/02/2020

12, 28

GRECALE

372

M0020201537523

18/02/2020

6, 7, 8

PETOL GEARENCH

373

M0020201538339

18/02/2020

35

374

M0020201543473

18/02/2020

37, 9, 42

375

M0020201534991

19/02/2020

7, 42

376

M0020201540972

19/02/2020

377

M0020201543650

19/02/2020

16, 1, 17

BIOCOMP

378

M0020201543860

19/02/2020

37, 10

HERSILL

379

M0020201528574

20/02/2020

9

HUAWEI M-Pencil

380

M0020201528695

20/02/2020

33

CHOYA

381

M0020201529501

20/02/2020

3

utena PLUS

382

M0020201529590

20/02/2020

9

ICUTRONIC

383

M0020201531150

20/02/2020

5

OPTOVITE

384

M0020201533237

20/02/2020

42

SystemMetrix

385

M0020201535688

20/02/2020

3, 36

386

M0020201536069

20/02/2020

35, 36, 41, 9, 42

Roland Berger N3XT

387

M0020201536111

20/02/2020

35, 36, 41, 9, 42

BN3XT

388

M0020201537383

20/02/2020

18, 24, 25

BIRKIBUC

389

M0020201537457

20/02/2020

9

390

M0020201541183

20/02/2020

35, 45

CARE FIRST
HIOKI
AFT

16, 18, 3, 35, 20, 4, 24,
CULT STUDIOS
25, 9, 14

ALAFFIA

Autonics
SKINCLUSION
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391

M0020201543859

20/02/2020

5, 31

RumiPro

392

M0020201545495

20/02/2020

9, 42

AutoOmics

393

M0020201546322

20/02/2020

9, 42

MindData

394

M0020201549285

20/02/2020

39

395

M0020201270154

21/02/2020

396

M0020201528654

21/02/2020

25, 41

397

M0020201529171

21/02/2020

35

398

M0020201531258

21/02/2020

32, 5

EVERPURE

399

M0020201533620

21/02/2020

25, 28

ENJOY GOLF

400

M0020201552010

21/02/2020

9

401

M0020201528111

23/02/2020

35, 41

402

M0020201529481

24/02/2020

35, 36, 37

403

M0020201531014

24/02/2020

9

XTRIKE ME DREAM MY LIFE

404

M0020201533707

24/02/2020

15

PIA

405

M0020201534617

24/02/2020

9

KIA PAY

406

M0020201539447

24/02/2020

35, 42

NextVPU

407

M0020201543376

24/02/2020

37, 9, 41

408

M0020201550952

24/02/2020

5, 44

Activegel hydrophilic implant

409

M0020201550968

24/02/2020

5, 44

Activegel

410

M0020201528531

25/02/2020

14

FORSINING

411

M0020201528807

25/02/2020

3

BK

412

M0020201529057

25/02/2020

5, 29, 30

LACTO-FIT

413

M0020201529092

25/02/2020

1

ADEPIDYN

actanis project cargo NOATUM LOGISTICS

16, 18, 35, 20, 21, 9, 41,
LITTLE MY
25, 43, 28
ONE LOVE
KLOSH

PDW
Foresight Intelligence
Qilu Transportation Development Group

SHEPPERTON STUDIOS

Halaman 19 dari 595

414

M0020201529542

25/02/2020

3, 44

Nail PROFILE

415

M0020201529630

25/02/2020

6, 7

KIGGEN

416

M0020201530121

25/02/2020

36, 42, 45

FAN SUPPORT

417

M0020201530204

25/02/2020

5

Dr. Amino Acid

418

M0020201531193

25/02/2020

18

XINCADA

419

M0020201536574

25/02/2020

10, 42, 44

420

M0020201539554

25/02/2020

9

421

M0020201541997

25/02/2020

1, 5

FENCALIB

422

M0020201544677

25/02/2020

5, 10

ZYEPTI

423

M0020201547155

25/02/2020

35, 41

BNI

424

M0020201203545

26/02/2020

18, 25

MALONE SOULIERS

425

M0020201529021

26/02/2020

1

426

M0020201529553

26/02/2020

5, 42

427

M0020201530925

26/02/2020

41

BOOM

428

M0020201531201

26/02/2020

21

nanopresso

429

M0020201532837

26/02/2020

21

WACACO

430

M0020201532931

26/02/2020

21

pipamoka

431

M0020201534018

26/02/2020

5, 42

432

M0020201535421

26/02/2020

18, 3, 24, 25, 28, 14

433

M0020201535739

26/02/2020

3

434

M0020201535815

26/02/2020

34

435

M0020201536790

26/02/2020

36, 9, 41

436

M0020201537116

26/02/2020

36, 9

MyPAO

NUTRIKS
CADENT THERAPEUTICS

C CADENT THERAPEUTICS
PADROL

MEVIUS
BROKERSSHOW
fazzaco
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STWD

437

M0020201542717

26/02/2020

18, 3, 35, 25, 9

438

M0020201543466

26/02/2020

5, 10

439

M0020201545522

26/02/2020

440

M0020201549213

26/02/2020

16, 43

441

M0020201551769

26/02/2020

32, 29, 30

Frootiful

442

M0020201401111

27/02/2020

17, 19, 11, 12

ArmaGel

443

M0020201528887

27/02/2020

3

LOREN COLOR

444

M0020201529189

27/02/2020

9

HUAWEI HomeSec

445

M0020201530241

27/02/2020

9, 10

EVOLU

446

M0020201535103

27/02/2020

43, 30

RAKKAN

447

M0020201536144

27/02/2020

35, 44

Medconsent

448

M0020201538922

27/02/2020

37, 41, 9

449

M0020201539100

27/02/2020

10

450

M0020201539293

27/02/2020

35, 36

451

M0020201541185

27/02/2020

3, 5

452

M0020201549863

27/02/2020

453

M0020201041702

28/02/2020

26

M.G.B.

454

M0020201528701

28/02/2020

10

SP Medical

455

M0020201528920

28/02/2020

9

M-Pencil

456

M0020201529164

28/02/2020

9

HONOR Hunter

457

M0020201529788

28/02/2020

11

Vitowell

458

M0020201529864

28/02/2020

41

Foreverland

459

M0020201531168

28/02/2020

35, 36

Oleg Boyko

NUOPTY

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
LIVARNO
11, 12, 14, 15, 16, 17,
STAY WELL

TENNAX
NESPLON

ORIFLAME MIND & MOOD

35, 37, 6, 7, 39, 9, 41,
Solutions For Your Journey
10, 42, 43, 11, 44, 12,
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4ANIMALS

460

M0020201531332

28/02/2020

41, 28, 30

461

M0020201531504

28/02/2020

43

462

M0020201536078

28/02/2020

18

463

M0020201536322

28/02/2020

37, 7

464

M0020201541193

28/02/2020

465

M0020201545115

28/02/2020

5

466

M0020201545812

28/02/2020

20, 37, 9, 42

467

M0020201545819

28/02/2020

36, 9, 42

DECO

468

M0020201546087

28/02/2020

37, 7, 9, 42, 11

barmag

469

M0020201530990

29/02/2020

18

TUMAX

470

M0020201528851

02/03/2020

3, 11

MARSHIQUE

471

M0020201529091

02/03/2020

9, 12

CI-DECK

472

M0020201529955

02/03/2020

12

red attack

473

M0020201530625

02/03/2020

7

YIFAN

474

M0020201531358

02/03/2020

7

BLUE ELEPHANT

475

M0020201532928

02/03/2020

9

476

M0020201535446

02/03/2020

35

rebel foods

477

M0020201535532

02/03/2020

7, 9

TOP DC

478

M0020201536440

02/03/2020

32, 29, 30

479

M0020201536720

02/03/2020

9

SUPER RETINA XDR

480

M0020201539724

02/03/2020

1, 17, 2, 19, 35, 37

Cemix expect the max

481

M0020201541529

02/03/2020

35, 36, 41, 42

482

M0020201541961

02/03/2020

37, 40, 25, 9, 10

YOGA
GESSNER

16, 37, 38, 9, 41, 42, 28,
PS5
45
NUCARE
f

Yeo's

be IN crypto
ENI ENiCARE
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483

M0020201542051

02/03/2020

5, 9, 42, 10, 44

484

M0020201543834

02/03/2020

41, 28

485

M0020201547626

02/03/2020

7

486

M0020200815655

03/03/2020

7, 12

487

M0020201530637

03/03/2020

1

488

M0020201530914

03/03/2020

39, 41, 43

489

M0020201531217

03/03/2020

7

FLOOR ONE

490

M0020201531453

03/03/2020

11

MODA ONE

491

M0020201532158

03/03/2020

42

Queue-it

492

M0020201533154

03/03/2020

35, 41

493

M0020201533694

03/03/2020

12

Jovikids

494

M0020201536012

03/03/2020

5

SKYCLARYS

495

M0020201536102

03/03/2020

32, 33, 21

496

M0020201538675

03/03/2020

3

497

M0020201539830

03/03/2020

3, 5

498

M0020201542254

03/03/2020

35, 41

499

M0020201548292

03/03/2020

35, 36, 37, 38, 39, 9, 42,
AERQ
11

500

M0020201548300

03/03/2020

35, 36, 37, 38, 39, 9, 42,
AERQ
11

501

M0020201528411

04/03/2020

35, 9, 42

502

M0020201528483

04/03/2020

38, 9

503

M0020201529186

04/03/2020

30

504

M0020201530145

04/03/2020

33

505

M0020201530705

04/03/2020

11

SLOOMOO INSTITUTE

d dinamic oil
BC30
Daba Diba Duba Land

MAKE HISTORY

3Q beauty
AIR MAGIC FRESH AIR putorius
FAVBET

HUAWEI EXPLORE IT ON AppGallery
ERNST LEITZ
SINCE 1963

OttO
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haakaa

506

M0020201531213

04/03/2020

21, 10

507

M0020201531600

04/03/2020

24, 25, 43

508

M0020201532466

04/03/2020

9

Colorado

509

M0020201536045

04/03/2020

39

parx1

510

M0020201536296

04/03/2020

16, 35, 41, 9

ECOSPERITY

511

M0020201537428

04/03/2020

32, 34, 5, 30

RYDE

512

M0020201542151

04/03/2020

21, 11

513

M0020201546070

04/03/2020

7

514

M0020201546515

04/03/2020

35

515

M0020201528183

05/03/2020

7, 9, 11

TT

516

M0020201528241

05/03/2020

7, 9, 11

TOOLTEMP

517

M0020201528714

05/03/2020

1, 3, 20, 5, 6, 7, 24

MAGCHAN

518

M0020201529879

05/03/2020

17

ArmaComp

519

M0020201530613

05/03/2020

36, 38, 9, 42

520

M0020201530809

05/03/2020

36

VÄRDE

521

M0020201530819

05/03/2020

17

ArmaLight

522

M0020201530843

05/03/2020

11

CLIQXLS

523

M0020201531223

05/03/2020

9

524

M0020201531741

05/03/2020

32

Sarıyer gazoz

525

M0020201532579

05/03/2020

11

ER KUAN

526

M0020201533074

05/03/2020

22

YAMEI

527

M0020201534083

05/03/2020

5

528

M0020201535861

05/03/2020

9

HOME RIVER

BENKISER

RUSVENDOR.COM

H

EXCERIA HIGH ENDURANCE
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FINOM

529

M0020201536799

05/03/2020

35, 36, 9, 42, 45

530

M0020201537332

05/03/2020

9, 42

Uplifting the world

531

M0020201537379

05/03/2020

9

Twin BiCS FLASH

532

M0020201537494

05/03/2020

9

EXCERIA

533

M0020201537817

05/03/2020

9

EXCERIA PRO

534

M0020201538968

05/03/2020

20, 6

535

M0020201539106

05/03/2020

35, 9

536

M0020201539210

05/03/2020

20, 6, 7, 40, 42

537

M0020201539268

05/03/2020

9, 42

538

M0020201540150

05/03/2020

1

FOMET

539

M0020201541060

05/03/2020

19, 20, 6, 9

CMECH

540

M0020201541702

05/03/2020

18, 35, 38, 25, 41, 9, 42 P9

541

M0020201543576

05/03/2020

18, 35, 38, 25, 9, 41, 42 PLANET9

542

M0020201543832

05/03/2020

29, 30

543

M0020201545699

05/03/2020

17

544

M0020201550303

05/03/2020

16, 17

BOX LOCK

545

M0020201194844

06/03/2020

18, 35, 9, 14

BARBOUR

546

M0020201389465

06/03/2020

25, 41

547

M0020201528264

06/03/2020

10

548

M0020201530733

06/03/2020

7, 12

549

M0020201531221

06/03/2020

6

550

M0020201531714

06/03/2020

11

551

M0020201531738

06/03/2020

27

ITab

RE LID

V2
ArmaPET

motoe
RODEK
NGV
YALIS

LuxCushion
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552

M0020201531974

06/03/2020

6

553

M0020201532470

06/03/2020

1, 5

554

M0020201532520

06/03/2020

7

555

M0020201532523

06/03/2020

9, 10

556

M0020201532935

06/03/2020

41

557

M0020201533247

06/03/2020

35, 9, 42, 43, 45

558

M0020201533629

06/03/2020

7

iFloor

559

M0020201533678

06/03/2020

9

LIYON

560

M0020201543243

06/03/2020

9, 42

GASLOG

561

M0020201543979

06/03/2020

9, 42

Gaslog

562

M0020201548097

06/03/2020

35, 28

GRAPAT

563

M0020201548500

06/03/2020

7, 9, 42, 12

564

M0020201533490

07/03/2020

11

565

M0020201529326

09/03/2020

11

566

M0020201529970

09/03/2020

5, 10

567

M0020201531593

09/03/2020

9, 41, 42

568

M0020201532566

09/03/2020

6

569

M0020201532742

09/03/2020

16, 18, 25

570

M0020201532744

09/03/2020

16, 18, 25

571

M0020201532764

09/03/2020

16, 18, 25

572

M0020201532794

09/03/2020

17, 22, 23, 24

TROSAR

573

M0020201532960

09/03/2020

12

e-4ORCE

574

M0020201532972

09/03/2020

16, 18, 25

HIWEISS
PFHE
CyFlow
Glico
NINJASIGN

TIDAL

Cap Filter
blood

Hahi
KIKKOMAN

KIKKOMAN ALL-PURPOSE OVER 300
YEARS OF EXCELLENCE
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575

M0020201533615

09/03/2020

9

Ciel BY CYRILL

576

M0020201533807

09/03/2020

9

Deterministic Latency Engine

577

M0020201534312

09/03/2020

6

578

M0020201534805

09/03/2020

32, 5, 43, 29, 30

579

M0020201535636

09/03/2020

12

HYPER WALL

580

M0020201536755

09/03/2020

7, 9

SKYACTIV

581

M0020201538209

09/03/2020

14

CZAPEK

582

M0020201539215

09/03/2020

9

583

M0020201542762

09/03/2020

35, 41

584

M0020201544184

09/03/2020

585

M0020201528089

10/03/2020

16, 3, 5

WASHLET

586

M0020201529861

10/03/2020

36, 43

COLIBRI

587

M0020201530098

10/03/2020

30

Thai Boy

588

M0020201530340

10/03/2020

9

7 STARS

589

M0020201530562

10/03/2020

23, 24, 25

590

M0020201532183

10/03/2020

5

591

M0020201532402

10/03/2020

9

592

M0020201532574

10/03/2020

19

593

M0020201533132

10/03/2020

23, 24, 25

ÇERAMICA clean

594

M0020201534614

10/03/2020

23, 24, 25

ÇERAMICA

595

M0020201535769

10/03/2020

3

pristal

596

M0020201536400

10/03/2020

35

AMBER BEVERLY HILLS

597

M0020201536914

10/03/2020

9

ORGANICORE

HY HEALTHY & BEAUTY

16, 1, 3, 20, 21, 10, 42 AIRNOV

ÇERAMICA GREEN
Reblozyl
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598

M0020201537527

10/03/2020

16

sanipak

599

M0020201540119

10/03/2020

41

TSUMUGU

600

M0020201544578

10/03/2020

11

HANS SMART

601

M0020201544736

10/03/2020

9, 12

602

M0020201545140

10/03/2020

7

603

M0020201545246

10/03/2020

16, 17, 35, 6, 7, 39, 8,
MISUMI
40, 9, 42

604

M0020201545274

10/03/2020

16, 17, 35, 6, 7, 39, 40,
8, 9, 42

605

M0020201545907

10/03/2020

35, 41

606

M0020201443581

11/03/2020

10, 11

Yanex

607

M0020201528205

11/03/2020

9, 42

OPENFIN

608

M0020201530756

11/03/2020

18, 25

taizjo

609

M0020201531577

11/03/2020

35, 41

THESOUL

610

M0020201531687

11/03/2020

21

611

M0020201533762

11/03/2020

1

BAIYUN

612

M0020201533983

11/03/2020

9

ELECTRALOCK

613

M0020201534102

11/03/2020

10

BIKINI

614

M0020201534481

11/03/2020

35, 3, 36, 5, 39, 9, 41,
42, 43, 16, 24, 25, 28

615

M0020201534522

11/03/2020

35, 3, 36, 5, 39, 9, 41,
42, 43, 16, 24, 25, 28

616

M0020201535440

11/03/2020

5

PRAZICOAT

617

M0020201539489

11/03/2020

1, 40, 42

TRUCIRCLE

618

M0020201539581

11/03/2020

19

619

M0020201540359

11/03/2020

32, 33, 3, 29, 30, 31

620

M0020201544431

11/03/2020

42, 10

KAISEIPLUS
SHANBAO

RASIC

AMIS
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BLUE BLUE

621

M0020201545134

11/03/2020

18, 35, 24, 25, 14

622

M0020201547239

11/03/2020

3, 5, 44

M1 Med Beauty

623

M0020201547270

11/03/2020

3, 5, 44

M1

624

M0020201530713

12/03/2020

38, 9

625

M0020201530912

12/03/2020

9

LINDBERG tt

626

M0020201532421

12/03/2020

14

DAVID GUNER

627

M0020201534204

12/03/2020

7

XIANJI

628

M0020201535617

12/03/2020

9, 28

629

M0020201536598

12/03/2020

25

630

M0020201536807

12/03/2020

16, 35, 41, 9, 42, 44

631

M0020201538885

12/03/2020

36, 37, 42

632

M0020201539238

12/03/2020

32, 33, 3, 29, 30, 31

633

M0020201542036

12/03/2020

634

M0020201544887

12/03/2020

3, 5

VITAL-E MICROBIOME AGE DEFENSE
CREAM

635

M0020201545741

12/03/2020

42

FAST

636

M0020201550185

12/03/2020

20

TriPal

637

M0020201531185

13/03/2020

10

AT TORBI

638

M0020201531222

13/03/2020

29

639

M0020201531385

13/03/2020

21

640

M0020201531601

13/03/2020

30

641

M0020201533370

13/03/2020

30

642

M0020201533674

13/03/2020

40

643

M0020201534679

13/03/2020

17, 20, 11

ars ascott star rewards

Go Go Bird
BINNYS
dr.straetmans
Prime Life Technologies

16, 35, 36, 39, 41, 42,
WESTERN AUSTRALIA Inspired
44, 29

Gang create

KIA
IRRIPLAST
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NISSAN

644

M0020201537731

13/03/2020

35, 36, 37, 39, 9, 12

645

M0020201537836

13/03/2020

39

JING DONG

646

M0020201538709

13/03/2020

17

KTG

647

M0020201542173

13/03/2020

24

HUAYE

648

M0020201542597

13/03/2020

28, 12

Folgore

649

M0020201544717

13/03/2020

1, 6, 40

ZCS

650

M0020201552459

13/03/2020

3, 10

XELA REDERM

651

M0020201529996

16/03/2020

1, 3

ImuGenerationRED Technology

652

M0020201530780

16/03/2020

18, 35, 25, 9, 14

653

M0020201531138

16/03/2020

3

mojuin

654

M0020201531151

16/03/2020

3

frekun

655

M0020201531298

16/03/2020

1, 41, 42, 45

656

M0020201531624

16/03/2020

3, 5, 31

657

M0020201531666

16/03/2020

1, 41, 42, 45

658

M0020201534870

16/03/2020

43

Naladhu

659

M0020201535403

16/03/2020

3

SIMPLEFECTIVE

660

M0020201536149

16/03/2020

35, 9

661

M0020201538934

16/03/2020

662

M0020201539971

16/03/2020

3

663

M0020201544605

16/03/2020

16, 18, 6, 25, 9, 26, 14

664

M0020201546137

16/03/2020

35, 25, 14

665

M0020201547208

16/03/2020

3

666

M0020201265943

17/03/2020

5

MOOSE KNUCKLES

XPYRO
HANA PET
BONSOGUARD

FURYU

32, 18, 3, 20, 21, 8, 24,
kanahei
42, 43, 30, 14
LIPPS BOY
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HERMESISTIBLE

667

M0020201531264

17/03/2020

3

668

M0020201531290

17/03/2020

16, 2, 35, 41

669

M0020201531502

17/03/2020

9

Keychron

670

M0020201531672

17/03/2020

5, 31

BetaTrace

671

M0020201531683

17/03/2020

16, 35, 41

ARTIBOX

672

M0020201532964

17/03/2020

12

HENGNEIKAO

673

M0020201533488

17/03/2020

10

M 175 mm Kowa PM2.5 Ag+ 99%
(0.0001mm=0.1μm)

674

M0020201535573

17/03/2020

35, 29, 30

675

M0020201538783

17/03/2020

9, 42

WinOLS

676

M0020201539282

17/03/2020

42

RegAsk

677

M0020201539865

17/03/2020

32, 5, 30

Kowa MMSC AP12

678

M0020201539944

17/03/2020

32, 5, 30

60g Kowa EX 2

679

M0020201541477

17/03/2020

18, 21, 8

MINENSSEY

680

M0020201543441

17/03/2020

10, 28

1 M 34~37cm Kowa V VANTELIN KOWA
MEDICAL IDEA MADE IN JAPAN 5165123

681

M0020201544089

17/03/2020

38, 9

8x8

682

M0020201551362

17/03/2020

9, 10

fluidlab

683

M0020201551368

17/03/2020

9, 10

ACELLA

684

M0020201214460

18/03/2020

10

gonöturn

685

M0020201530538

18/03/2020

5, 10, 44

CAREVIX

686

M0020201531194

18/03/2020

19

687

M0020201531421

18/03/2020

35, 9, 42

688

M0020201531727

18/03/2020

12

689

M0020201531972

18/03/2020

7, 9

DAYA

SNACK MI

BHC3.AI

CROBOTP
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IGOODOC

690

M0020201532601

18/03/2020

10

691

M0020201533343

18/03/2020

35, 9

ZILINGOTRADE

692

M0020201533969

18/03/2020

35, 9

ZILINGOSHOPPING

693

M0020201539592

18/03/2020

25, 9, 28, 14

dynamicnord

694

M0020201540492

18/03/2020

25, 9, 28, 14

DYNAMIC NORD

695

M0020201547824

18/03/2020

35, 37, 9, 42

MEDICUS NAVI

696

M0020201549568

18/03/2020

25

697

M0020201495947

19/03/2020

35, 3, 5, 44

698

M0020201528224

19/03/2020

33

699

M0020201530832

19/03/2020

3, 5, 42

700

M0020201531907

19/03/2020

18, 25, 14

701

M0020201532037

19/03/2020

35, 43, 29, 30

702

M0020201533996

19/03/2020

25

THREE DOTS

703

M0020201534012

19/03/2020

11

GBazooka

704

M0020201534186

19/03/2020

9

RIFENG CABLE

705

M0020201534233

19/03/2020

3

Sara Sara Cream

706

M0020201534860

19/03/2020

3

Mitsudonose

707

M0020201535314

19/03/2020

9

bolakal

708

M0020201536634

19/03/2020

36, 39

709

M0020201536993

19/03/2020

9, 42

710

M0020201539102

19/03/2020

32, 21, 43, 30

711

M0020201539863

19/03/2020

9

712

M0020201539876

19/03/2020

7, 40

MACIAN
OBAGI
RH
IN DNA indena
RS
Tien NON-PORK BY PUTIEN

CEVA LOGISTICS

TEAPOTEA
TOTOKUTIW
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GENOX

713

M0020201539908

19/03/2020

7, 40

714

M0020201540855

19/03/2020

35, 37, 42

715

M0020201544346

19/03/2020

7

716

M0020201544589

19/03/2020

2, 35, 36, 37, 6, 39, 9,
MISAWA HOMES
42, 11, 12, 19, 20, 27

717

M0020201550729

19/03/2020

2, 35, 36, 37, 6, 39, 9,
MISAWA
42, 11, 12, 19, 20, 27

718

M0020201441923

20/03/2020

30

719

M0020201456745

20/03/2020

5

720

M0020201528073

20/03/2020

9

HOUSEPARTY

721

M0020201529974

20/03/2020

21

HERMES PASSE-PASSE

722

M0020201532581

20/03/2020

18, 25, 9, 28

723

M0020201533308

20/03/2020

35

724

M0020201533909

20/03/2020

9, 42

725

M0020201534015

20/03/2020

12

Racing Sixties

726

M0020201535339

20/03/2020

6

SHINMADE

727

M0020201535811

20/03/2020

10

TRUEPHYSIO

728

M0020201536249

20/03/2020

2

VIRON

729

M0020201536396

20/03/2020

2

730

M0020201537250

20/03/2020

37, 7, 42

731

M0020201538476

20/03/2020

3

732

M0020201539005

20/03/2020

9, 42, 44

733

M0020201542027

20/03/2020

41, 42

734

M0020201535851

21/03/2020

1

735

M0020201543430

21/03/2020

19

TCL
JUFENG

TRUNG NGUYEN

NIGHTINGALE KIT
CurreNET

PrimeSite
mamaearth
MY NIGHTINGALE
SCORELIT

subor
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BUNNY WALK

736

M0020201163608

23/03/2020

9

737

M0020201433986

23/03/2020

1, 3, 5

738

M0020201528088

23/03/2020

3

739

M0020201531647

23/03/2020

740

M0020201533323

23/03/2020

741

M0020201533990

23/03/2020

742

M0020201534783

23/03/2020

3

Miss BEERSKIN

743

M0020201535856

23/03/2020

5

Kicoo

744

M0020201536616

23/03/2020

37, 40, 42

745

M0020201537054

23/03/2020

25

SPORT UTILITY WEAR

746

M0020201537443

23/03/2020

3

Cure

747

M0020201537821

23/03/2020

1, 35, 29

748

M0020201538964

23/03/2020

35, 38, 39, 9, 42

749

M0020201539410

23/03/2020

35, 36, 38, 9, 42

SEAMONEY

750

M0020201540006

23/03/2020

35, 36, 38, 9, 42

seaMoney

751

M0020201545574

23/03/2020

35, 36, 38, 9, 42

752

M0020201546158

23/03/2020

35, 37, 6, 22, 39, 43

753

M0020201531477

24/03/2020

9, 42

INFINITTI

754

M0020201534164

24/03/2020

5, 10

Falkieri

755

M0020201534345

24/03/2020

9

Karassn

756

M0020201534627

24/03/2020

35, 41

The Human Element

757

M0020201534770

24/03/2020

9, 42

OptiXstar

758

M0020201534968

24/03/2020

9

GlitchCam

NOOVISTA
BORYEONG MUD+

4, 37, 7, 39, 40, 9, 41,
BLU
42
33

VINI D'ABRUZZO CONSORZIO TUTELA

4, 37, 7, 39, 40, 9, 41,
CRYOBattery
42

BLUELEAF

VFI OILS FOR LIFE

AMOS
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759

M0020201535406

24/03/2020

9, 42

OptiXaccess

760

M0020201535484

24/03/2020

35, 9

Maxi Eyes

761

M0020201549964

24/03/2020

35, 41

bni ONLINE

762

M0020201550288

24/03/2020

35, 41

BNI ONLINE

763

M0020201551238

24/03/2020

35, 41

BNI+

764

M0020201045269

25/03/2020

23

765

M0020201265790

25/03/2020

1, 2, 3, 7, 9

IWATSU

766

M0020201529804

25/03/2020

32, 5, 29, 30

BELixz

767

M0020201530151

25/03/2020

41

O

768

M0020201530788

25/03/2020

9

birdcom

769

M0020201530935

25/03/2020

9

SKYDER

770

M0020201531029

25/03/2020

39

argos-Patrol

771

M0020201531767

25/03/2020

35, 3, 5, 38, 30

772

M0020201533217

25/03/2020

45

773

M0020201533687

25/03/2020

3, 21, 25, 10

774

M0020201534007

25/03/2020

5

775

M0020201534132

25/03/2020

3, 35, 5, 38, 25, 30

776

M0020201534736

25/03/2020

21

Picus

777

M0020201536083

25/03/2020

27

DONGWO

778

M0020201536667

25/03/2020

11

CyberMate

779

M0020201536687

25/03/2020

11

XRow

780

M0020201537096

25/03/2020

1

ETERNITYSILICA

781

M0020201537824

25/03/2020

C Century

BE
argos-SOS
AULORA
VIRUSHUT
BE THE LEGEND

32, 3, 35, 5, 8, 9, 42, 10,
Gichunxi
44, 14, 18, 21, 25
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ACSIC ASIAN CHILDREN SKINCARE
INNOVATION CENTER

782

M0020201538680

25/03/2020

35, 3, 21, 5

783

M0020201539135

25/03/2020

3

Cleace

784

M0020201539223

25/03/2020

3

Joby

785

M0020201539297

25/03/2020

38, 41, 42

HUAWEI Community

786

M0020201539941

25/03/2020

35, 38, 41

CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO

787

M0020201544234

25/03/2020

1

WATER DREAM

788

M0020201544278

25/03/2020

1

PORT GLASS

789

M0020201299560

26/03/2020

40, 9, 42

Wolfspeed

790

M0020201530598

26/03/2020

40, 9, 42

WOLFSPEED

791

M0020201530650

26/03/2020

21, 8

792

M0020201531769

26/03/2020

8

793

M0020201532358

26/03/2020

3, 5

794

M0020201533893

26/03/2020

18

Smatree

795

M0020201534382

26/03/2020

20

SITZONE

796

M0020201534745

26/03/2020

1

797

M0020201535173

26/03/2020

10

WASTON MEDICAL

798

M0020201535209

26/03/2020

1, 3

Lifeblood Research

799

M0020201535606

26/03/2020

1, 3

Lifeblood Beauty Science

800

M0020201535845

26/03/2020

9

801

M0020201536469

26/03/2020

35, 9, 41

802

M0020201537623

26/03/2020

3, 11

803

M0020201538263

26/03/2020

16, 21, 11, 30

AVOURY

804

M0020201538289

26/03/2020

16, 21, 11, 30

AVOURY

Cuisine pro
AKITZ

LIANGONG TESTING

Vatimo
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A

805

M0020201538753

26/03/2020

16, 21, 11, 30

806

M0020201542183

26/03/2020

11

807

M0020201545353

26/03/2020

32, 1, 2, 3, 5, 24, 42, 29,
EXBERRY
30, 31

808

M0020201545476

26/03/2020

35, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
HONOR CHOICE
14, 18, 20, 21, 28

809

M0020201546491

26/03/2020

35, 38, 41

810

M0020201550656

26/03/2020

6, 7

TOA

811

M0020201530520

27/03/2020

9, 42

iCue

812

M0020201531090

27/03/2020

29, 30

ALTN

813

M0020201531335

27/03/2020

3

814

M0020201532881

27/03/2020

37, 9, 42

815

M0020201535519

27/03/2020

10

816

M0020201535643

27/03/2020

9

817

M0020201537553

27/03/2020

16

818

M0020201538244

27/03/2020

18, 3, 35, 25, 9, 14

819

M0020201539383

27/03/2020

38, 9, 42

820

M0020201541555

27/03/2020

11

821

M0020201206730

16/07/2020

21, 6, 25

HARIBO

822

M0020201484172A

16/07/2020

35, 36, 41

SOLFL

823

M0020201489455A

16/07/2020

35, 36, 41

STUDENT OF LIFE FOR LIFE

824

M0020201547555

16/07/2020

3

aprés

825

M0020201547557

16/07/2020

3

Aprés

826

M0020201548353

16/07/2020

9

FORFEX

827

M0020201549778

16/07/2020

42

LTT

AIC

CIIE CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO

AVARELLE
Solplanet

CLAIREFONTAINE
RIFLE

Aquaplore
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828

M0020201551459

16/07/2020

35

DIGIFINEX

829

M0020201020257

17/07/2020

9

TWAUDIO

830

M0020201120115

17/07/2020

24, 25

831

M0020201549776

17/07/2020

3

THE MARSH-MELLOW

832

M0020201549947

17/07/2020

9

viafalcon

833

M0020201550359

17/07/2020

5

834

M0020201552108

17/07/2020

12

SDAC

835

M0020201552126

17/07/2020

34

TREASURER

836

M0020200483949

20/07/2020

10

L

837

M0020200507622

20/07/2020

9

VARIODYN

838

M0020201048970

20/07/2020

25

BLACKSPADE Fits perfect

839

M0020201232985

20/07/2020

18, 35, 3, 21, 22, 24

840

M0020201549380

20/07/2020

34

841

M0020201543131

21/07/2020

1, 4

842

M0020201546003

21/07/2020

5

Livaform

843

M0020201546016

21/07/2020

5

Lung Max

844

M0020201546018

21/07/2020

5

Diabecure

845

M0020201546765

21/07/2020

34

VapX

846

M0020201546942

21/07/2020

34

VIOLET

847

M0020201546982

21/07/2020

34

ART

848

M0020201547692

21/07/2020

5

A NEW ENERGY IN NEUROSCIENCE

849

M0020201547823

21/07/2020

9, 45

850

M0020200725398

22/07/2020

18, 25

LORETTA CAPONI

NEW HOLLAND AGRICULTURE

FRANKI

Halaman 38 dari 595

851

M0020201070228

22/07/2020

42

852

M0020201345400

22/07/2020

39

853

M0020201346655

22/07/2020

21, 11

854

M0020201347047

22/07/2020

39

855

M0020201349318

22/07/2020

39

856

M0020201543456

22/07/2020

1, 17, 9

857

M0020201546892

22/07/2020

5

COSRX

858

M0020201548202

22/07/2020

44

CELEBRITY INK Inked Crew

859

M0020201549349

22/07/2020

9

AMG

860

M0020201549377

22/07/2020

1

FEMINAGE

861

M0020201551495

22/07/2020

33, 35

862

M0020201547709

23/07/2020

10

CLAREON+

863

M0020201549375

23/07/2020

3

YACYURE

864

M0020201422604

24/07/2020

3, 5, 31

865

M0020201487851

24/07/2020

3

SelfCoding

866

M0020201531166

24/07/2020

33

NOBIL GEST

867

M0020201547543

24/07/2020

20

MARKETB

868

M0020201547697

24/07/2020

7, 11

869

M0020201548023

24/07/2020

9

870

M0020200652490

27/07/2020

5, 10

CERVIX

871

M0020200663885

27/07/2020

5, 10

Cellacare

872

M0020201243157

27/07/2020

30

Café de Paris C'est la vie

873

M0020201448394

27/07/2020

3

Bonajour

Mt. FUJI TOILET

RIKEGUARD

LIVECLEAR

DYNE
CASHWAY
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retekess

874

M0020201546989

27/07/2020

9

875

M0020201547533

27/07/2020

9, 42

876

M0020201547923

27/07/2020

3

877

M0020201549726

27/07/2020

9

878

M0020200879571

28/07/2020

3, 5

EXELERATE

879

M0020201130807

28/07/2020

30

Chupa Chups MELODY POPS

880

M0020201174381

28/07/2020

3

EARTHBATH

881

M0020201292087

28/07/2020

3, 5, 10

882

M0020201544761

28/07/2020

7

SHAC

883

M0020201547640

28/07/2020

34

METEOR

884

M0020201548241

28/07/2020

44

MINENSSEY

885

M0020201552163

28/07/2020

14

GCHOK

886

M0020201172351

29/07/2020

7

WPLPE

887

M0020201340711

29/07/2020

9, 25, 28

888

M0020201378866

29/07/2020

16, 38, 9, 41, 45

889

M0020201503885

29/07/2020

5

URECE

890

M0020201535757

29/07/2020

9

IQUI

891

M0020201537711

29/07/2020

9, 42

IQUISPIN

892

M0020201548099

29/07/2020

34

AIRMESH

893

M0020201549779

29/07/2020

3

BEAUTIFUL LASH CARE

894

M0020201549969

29/07/2020

24, 25

STRONG LIKE STEEL

895

M0020201551594

29/07/2020

3, 5, 10

MAILI

896

M0020201551617

29/07/2020

3

Tengineer AIoT
AtoBK

ALIAXIN

BLACK PINK
J K ROWLING

CARE SEPHORA
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Wingcopter

897

M0020201334045

30/07/2020

9, 42, 12

898

M0020201535285

30/07/2020

6

899

M0020201547266

30/07/2020

35, 3

900

M0020201549890

30/07/2020

29

MYSTIC VALLEY

901

M0020201550177

30/07/2020

32, 5, 29, 30, 31

NATURE'S FYND

902

M0020201550927

30/07/2020

5

EASY COV SKiLLCELL

903

M0020201551374

30/07/2020

29

ROMANTIC LAKE

904

M0020201551773

30/07/2020

29

SWISS FAMILY FARMS

905

M0020201551857

30/07/2020

3

CLOSEBAX

906

M0020201551887

30/07/2020

32, 5, 29, 30, 31

FY PROTEIN

907

M0020201552120

30/07/2020

7

SHENNENG

908

M0020201357677

31/07/2020

17

RACRESTER

909

M0020201426907

31/07/2020

7

BALMUDA

910

M0020201522459

31/07/2020

3

Jet Solution

911

M0020201523701

31/07/2020

35, 25

912

M0020201544160

31/07/2020

5

COVUITY

913

M0020201544862

31/07/2020

5

COMIRNATY

914

M0020201547530

31/07/2020

12

DECA

915

M0020201549063

31/07/2020

10

Autobio

916

M0020201550143

31/07/2020

32, 29, 30

A+ HoSan

917

M0020201550631

31/07/2020

34

DUNHILL

918

M0020201550791

31/07/2020

21, 9, 10

919

M0020201551953

31/07/2020

34

LEVIAT
HERA SHAW

DU PAREIL ...au même

EXETAINER
Est.1907 DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LTD
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920

M0020201552122

31/07/2020

9

X19

921

M0020201552123

31/07/2020

9

X26

922

M0020201552124

31/07/2020

9

X25

923

M0020201552467

31/07/2020

1

Ecolactam

924

M0020201550152

02/08/2020

24, 28

READYBED

925

M0020201550244

02/08/2020

16, 28

SCRUFF SURPRISE

926

M0020201206403

03/08/2020

15

927

M0020201352768

03/08/2020

9, 42

Bioid

928

M0020201539140

03/08/2020

38, 9

X

929

M0020201543938

03/08/2020

5

ARTLEGIA

930

M0020201549563

03/08/2020

5

IMMBYO

931

M0020201550487

03/08/2020

5

JOENJA

932

M0020201551387

03/08/2020

42

EVERY SHOT COUNTS

933

M0020201398332

04/08/2020

5

XPOVIO

934

M0020201438704

04/08/2020

3

LAVONS

935

M0020201450622

04/08/2020

35, 3, 44

HAYEJIN

936

M0020201547568

04/08/2020

18

937

M0020201547584

04/08/2020

7, 12

938

M0020201547627

04/08/2020

6

939

M0020201549529

04/08/2020

39, 41

EPIZODE

940

M0020201551139

04/08/2020

9, 42

ONVIF

941

M0020201552000

04/08/2020

9, 42

ONVIF

942

M0020200390547

05/08/2020

5

FORESTONE

Royal Bagger
huili
M

CYCLO-PROGYNOVA
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943

M0020201088913

05/08/2020

6, 7, 12

944

M0020201547735

05/08/2020

3

LA MAXIME

945

M0020201547780

05/08/2020

9

Microgifts

946

M0020201547811

05/08/2020

9, 42

947

M0020201547845

05/08/2020

25

948

M0020201547921

05/08/2020

9, 42

OptiXtrans

949

M0020201548181

05/08/2020

9, 11

A

950

M0020201548199

05/08/2020

9, 11

ANNEX PRODUCTS

951

M0020201549564

05/08/2020

25

WEAR YOUR LIFE

952

M0020201549693

05/08/2020

10

EAGLE FLOW

953

M0020201549696

05/08/2020

5

TREJUVE

954

M0020201550661

05/08/2020

3, 44

RÊVE DE THÉ

955

M0020201552007

05/08/2020

3, 5

ME TODAY

956

M0020201552115

05/08/2020

4, 8

Vini

957

M0020201552207

05/08/2020

3

958

M0020201552410

05/08/2020

35, 9, 11

959

M0020201173581

06/08/2020

37, 7

960

M0020201509429

06/08/2020

3, 5, 10

961

M0020201542181

06/08/2020

35, 37, 9, 42

962

M0020201549611

06/08/2020

25

GRIP6

963

M0020201549716

06/08/2020

5

ATHLE 100 MIXX

964

M0020201550774

06/08/2020

9

ROC

965

M0020201551104

06/08/2020

5

DAXXIFY

Powered by Kunpeng
LEFUS

IURTY
AMERINTEK

ENNA
OPENBLUE
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Wise Seed Health Solutions

966

M0020201551667

06/08/2020

5, 41, 44

967

M0020201552349

06/08/2020

9

968

M0020201318834

07/08/2020

35, 9

969

M0020201549736

07/08/2020

3

970

M0020201550260

07/08/2020

16, 9, 28

971

M0020201551209

07/08/2020

9, 42

972

M0020201551445

07/08/2020

33

973

M0020201549892

08/08/2020

25

974

M0020201341468

10/08/2020

3

BAMBO Nature

975

M0020201478433

10/08/2020

31

CHICKO

976

M0020201531908

10/08/2020

31

Max-i-Mum

977

M0020201548174

10/08/2020

9

We.lock

978

M0020201549346

10/08/2020

9

FOX 40

979

M0020201549675

10/08/2020

9, 45

980

M0020201550682

10/08/2020

9

HUAWEI IdeaHub

981

M0020201550887

10/08/2020

9

AIRKING

982

M0020201551270

10/08/2020

9

Air KING

983

M0020201552088

10/08/2020

9, 42

984

M0020201552217

10/08/2020

1

985

M0020201552306

10/08/2020

9, 11

TATIBS

986

M0020201552393

10/08/2020

9

IdeaHub

987

M0020201209115

11/08/2020

38, 9

UNIFI

988

M0020201253766

11/08/2020

3, 5

TRANSINO

The Terrace
aisei
CLINIQUE SMART CLINICAL REPAIR
Scruff-a-Luvs
U WIN

HAWAYA

HarmonyOS Studio
NOAH
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989

M0020201475777

11/08/2020

44

nubebe

990

M0020201522230

11/08/2020

3

MELASOLV

991

M0020201550101

11/08/2020

10

EYAS

992

M0020201550194

11/08/2020

10

EYAS ASCENT

993

M0020201550811

11/08/2020

9

OpenComm

994

M0020201551247

11/08/2020

9

PROKEEPER

995

M0020201551464

11/08/2020

4

GRENVO

996

M0020201552398

11/08/2020

34

JOYMY

997

M0020201550458

12/08/2020

31

SYRENA

998

M0020201551949

12/08/2020

3

KIDSAFE

999

M0020201552001

12/08/2020

3

Plant Therapy

1000

M0020201552058

12/08/2020

1, 7

1001

M0020201551419

13/08/2020

5

Olybevma

1002

M0020201551942

13/08/2020

5

Vegzelma

1003

M0020201552300

13/08/2020

9

RCS

1004

M0020201552411

13/08/2020

17, 1, 2, 35, 42

1005

M0020201316548

14/08/2020

7

SNS

1006

M0020201549577

14/08/2020

33

Ambleside Distillers

1007

M0020201550878

14/08/2020

25

PSD

1008

M0020201551602

14/08/2020

1, 2

SIKACOLOR

1009

M0020201552230

14/08/2020

25, 42, 28

Cloudultra

1010

M0020201433674

17/08/2020

16, 35, 9

ISIC

1011

M0020201551093

17/08/2020

33

RIEPE

AVIENT

Grape Wagon
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Dowan

1012

M0020201551432

17/08/2020

21

1013

M0020201551792

17/08/2020

32, 29, 30

1014

M0020201445762

18/08/2020

1, 5, 30

1015

M0020201509793

18/08/2020

10

IOBAN

1016

M0020201509989

18/08/2020

33

Puffing Billy

1017

M0020201550630

18/08/2020

43

1018

M0020201550955

18/08/2020

9

Air QUEEN

1019

M0020201551416

18/08/2020

5

Ozerelief

1020

M0020201551952

18/08/2020

21

PAIO

1021

M0020201391040

19/08/2020

5

Enhertu

1022

M0020201541426

19/08/2020

39, 9, 42

1023

M0020201552179

19/08/2020

30

P Perla

1024

M0020201144173

20/08/2020

5

OTOFLUSH

1025

M0020201419830

20/08/2020

17, 19

DRAINTUBE

1026

M0020201499642

20/08/2020

1027

M0020201542260

20/08/2020

29, 30

1028

M0020201383225

21/08/2020

26

PINK AGE SALON OF WIG

1029

M0020201320419

24/08/2020

31

TOMi

1030

M0020201402285

24/08/2020

17, 7, 12

1031

M0020200435436

25/08/2020

1

Hostanox

1032

M0020200741420

25/08/2020

3

COSMEKIT

1033

M0020201249938

25/08/2020

35, 42, 44

The Schroth Best Practice Program by Dr.
Weiss

1034

M0020201250439

25/08/2020

16, 41, 10

Gensingen Brace nach Dr. Weiss

OAT BABY
COGNITAVEN

forto

18, 20, 22, 24, 25, 28 MCKINLEY
MAEBOONLAM BRAND

optibelt
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EmerSim

1035

M0020201510331

25/08/2020

9, 42

1036

M0020201546279

25/08/2020

9, 42, 12

1037

M0020201552282

25/08/2020

43, 30

1038

M0020200157394

26/08/2020

1039

M0020201266762

26/08/2020

5

1040

M0020201405541

26/08/2020

39, 9, 42

PSA GTOS

1041

M0020201415008

26/08/2020

39, 9, 42

GTOS

1042

M0020201545601

26/08/2020

9

MOECEN

1043

M0020201483595

27/08/2020

3

LastSwab

1044

M0020201551055

27/08/2020

42, 11

1045

M0020201182905

28/08/2020

3

1046

M0020201442737

28/08/2020

19, 6, 22

FIXSCREEN

1047

M0020201463593

28/08/2020

36, 9, 42

CLOUD ESTATE

1048

M0020201552079

28/08/2020

9, 28

geekshare

1049

M0020201552080

28/08/2020

5, 10

Biossays

1050

M0020200478550

31/08/2020

5

Metalline

1051

M0020201293245

01/09/2020

1, 5, 10

1052

M0020201488166

03/09/2020

1, 40, 9, 14

1053

M0020201546500

03/09/2020

5

TEARIMMUNE

1054

M0020201552241

03/09/2020

3

Raww superfood infused beauty

1055

M0020201058602

04/09/2020

37, 40, 42, 11

CAMBI

1056

M0020201242837

04/09/2020

35

arvensis

1057

M0020201459879

04/09/2020

3, 5

CHEMI-PHARM

ruwido
DE ZHUANG

17, 1, 2, 3, 19, 4, 21, 37,
SOPREMA
6, 27
Caruso's Natural Health

MODULAIR
CHOLLEY

ATELLICA
mp
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orthoplex

1058

M0020201498670

04/09/2020

5

1059

M0020201332503

07/09/2020

18, 22

1060

M0020201117726

10/09/2020

23

CoolCabanas
MCELL

Jakarta, 29/09/2020
Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

Anis Ersita, ST, MSi.
NIP. 197908142002122001
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550434
: 04/06/2018 00:00:00
:
: Kane Jackson

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 243 Union Rd SURREY HILLS VIC 3127
: Kane Jackson
: 243 Union Rd Surrey Hills NSW 3127

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: hamlet
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36
: ===Akuisisi untuk investasi keuangan; Investasi; administrasi dana investasi; administrasi investasi; administrasi investasi
dana; analisis investasi; informasi investasi; investasi dana; investasi dana internasional; investasi dana modal; investasi
industri; investasi kepercayaan unit penyertaan.; investasi keuangan; investasi modal; investasi modal di real estat; investasi
real estat; jasa dana investasi keuangan; jasa investasi properti komersial; jasa investasi sekuritas; jasa investigasi keuangan;
jasa kepercayaan investasi; jasa konsultasi investasi komoditas; jasa konsultasi yang berkaitan dengan investasi; jasa
manajemen investasi keuangan; jasa manajemen portofolio investasi; jasa penasihat investasi keuangan; jasa penasihat
investasi komoditas; jasa penasihat investasi modal; jasa penelitian investasi keuangan; jasa penelitian yang berkaitan dengan
investasi; jasa penilaian investasi; konsultasi investasi; konsultasi yang berkaitan dengan investasi; kustodian investasi;
layanan administratif yang berkaitan dengan investasi (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13
(2) (b) Peraturan); layanan akun investasi; layanan bank investasi; layanan bisnis investasi (istilah yang dianggap terlalu kabur
oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); layanan investasi kepercayaan; layanan penasihat yang berkaitan
dengan investasi; layanan penasihat yang berkaitan dengan investasi keuangan; layanan penasihat yang berkaitan dengan
pembiayaan investasi; manajemen aset investasi; manajemen investasi; manajemen investasi dana pensiun; manajemen
investasi hipotek; manajemen investasi portofolio; manajemen investasi saham; manajemen kepercayaan investasi;
pemantauan dana investasi; pemantauan kinerja investasi; pembiayaan investasi; penelitian investasi; pengelolaan dana
investasi; pengelolaan dana investasi modal; pengelolaan investasi; pengelolaan investasi dana; penyediaan informasi
investasi; penyediaan layanan investasi; penyediaan modal investasi; penyediaan rencana tabungan investasi; penyelidikan
dan pelaporan karakter kredit (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan);
perbankan investasi; perencanaan investasi; perwalian investasi; pialang investasi; saran investasi; saran investasi
perumahan; saran yang berkaitan dengan investasi; saran yang berkaitan dengan investasi untuk pensiun===
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Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 17, 35, 4, 37, 38, 7, 39, 9, 42, 11, 12
: ===Bahan penyaringan [persiapan kimia, zat nabati, zat mineral, plastik yang tidak diproses; aditif kimia atau pengganti bahan

540 Etiket

540 Etiket

bakar untuk digunakan dalam mesin bensin atau diesel; agen vulkanisir; akselerator vulkanisir; bahan kimia, bahan kimia dan
persiapan kimia; bahan sintetis untuk menyerap minyak; cairan rem; deterjen untuk digunakan dalam pembuatan dan industri;
garam untuk tujuan industri; katalis dan dukungan untuk katalis; komposisi kimia dan organik untuk digunakan dalam
pembuatan makanan dan minuman; komposisi pemadam kebakaran; manures (Di dekat Manures); media, pupuk, dan bahan
kimia yang berkembang untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; pati untuk digunakan dalam
manufaktur dan industri; pelarut karet; pelat cetak sensitif cahaya; pelat cetak sensitized; perekat yang digunakan dalam
industri; persiapan kimia dan bahan untuk film, fotografi dan pencetakan; persiapan kriogenik.; persiapan tempering dan
solder; plastik yang tidak diproses; produk kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan, fotografi, pertanian,
hortikultura dan kehutanan; putties, dan pengisi dan kue kering untuk digunakan dalam industri; resin buatan dan sintetis yang
tidak diproses; resin sintetis yang tidak diproses; zat penyamakan kulit===
===Karet, gutta-percha, permen karet, asbes, mika; armoring untuk kabel (tidak terbuat dari logam); artikel dan bahan isolasi
akustik; bagian dan perlengkapan untuk semua barang yang disebutkan di atas tidak termasuk dalam kelas lain; bagian yang
dibentuk yang terbuat dari ikatan karet dan karet-logam untuk kontrol getaran; bahan pelapis karet atau plastik; bantalan
penyerap minyak pengganti karet dan karet untuk mengandung tumpahan minyak; barang plastik (produk semifinished);
casing karet untuk tabung; dinding concertina yang terbuat dari karet atau plastik untuk jembatan penumpang bandara; isolasi
dan penghalang artikel dan bahan; karet alam (cair); karet kompensasi; karet untuk retreading ban; katup karet; koneksi
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selang fleksibel (tidak terbuat dari logam); pendinginan, pemanasan, rem, bahan bakar, udara pengisian, minyak, selang
hidrolik sebagai komponen kendaraan, selang dan kopling selang, bukan logam.; penyegelan gaiter, cincin penyegelan,
diafragma (tidak termasuk dalam kelas lain); penyegelan, pengepakan dan bahan isolasi; pipa fleksibel, tabung, selang dan
fitting untuk itu (termasuk katup), dan fitting untuk pipa kaku, semua non-logam; pipa fleksibel, tabung, selang, dan fitting untuk
itu, termasuk katup, non-logam; pita perekat, strip, band dan film; plastik dekoratif film menjadi produk setengah jadi; resin
dalam bentuk ekstrusi; segel garis; segel, sealants dan pengisi; selang fleksibel (tidak terbuat dari logam); selang pendingin
dan pemanas untuk kendaraan; selang rem; soft top, pintu, jendela, segel kompartemen mesin; solusi karet; terpal plastik
(kecuali untuk tujuan pengemasan), termasuk terpal untuk tujuan penyegelan dan isolasi, atap dan kolam liners; tikar subballast yang terbuat dari karet dan karet pengganti untuk getaran dan peredam kejut dalam konstruksi trek; zat plastik semikerja===
===Periklanan, manajemen bisnis, administrasi bisnis; analisis bisnis, penelitian dan layanan informasi; bantuan bisnis,
manajemen dan layanan administrasi; fungsi kantor; kompilasi dan memberikan informasi statistik untuk tujuan bisnis atau
komersial di bidang kendaraan bermotor dan mengemudi otonom kendaraan bermotor; layanan grosir (termasuk layanan
grosir online) dalam bidang-bidang berikut: kendaraan, suku cadang kendaraan dan aksesori kendaraan, ban, rem, barang
karet, yaitu sabuk transmisi daya, sabuk penggerak, sabuk transmisi, sabuk V, sabuk V-ribbed, sabuk variator, sabuk waktu,
sabuk sinkron, sabuk bergaris, sabuk waktu dua sisi, sabuk datar, sabuk angkat (komponen mesin), sabuk konveyor, bagian
yang dibentuk yang terbuat dari karet dan ikatan logam karet untuk kontrol getaran , peredam getaran yang terbuat dari karet,
potongan akhir untuk peralatan pasokan air, mata air udara, peredam kejut, penyegelan, pengepakan dan bahan isolasi, pipa
fleksibel, tabung, selang dan perlengkapan untuk itu, segel, sealants dan pengisi, isolasi dan penghalang artikel dan bahan,
akustik isolasi artikel dan bahan, armoring untuk kabel, karet kompensasi, pipa gasket, penyegelan gaiters, penyegelan cincin,
diafragma, sub-ballast tikar yang terbuat dari karet dan karet pengganti untuk getaran dan shock redaman dalam konstruksi
trek , tikar penyerap minyak yang terbuat dari pengganti karet dan karet, katup karet, bellow, dinding concertina yang terbuat
dari karet atau plastik untuk jembatan penumpang bandara, karet untuk ban baca ulang, bahan pelapis karet, bilah wiper kaca
depan untuk kendaraan, trek karet untuk kendaraan, barang plastik, yaitu bagian cetakan, bantalan mesin dan transmisi dan
balok silang transmisi, produk kimia, bahan bakar dan propelan, alat dan barang logam, artikel bangunan , barang-barang
listrik dan elektronik, pembawa rekaman suara dan media data, materi cetak, alat tulis, persyaratan kantor, barang-barang
pakaian, sepatu dan barang tekstil, mainan, peralatan olahraga, mesin, yaitu mesin dan alat mesin untuk perawatan bahan
dan untuk manufaktur, mesin penyaluran, menyapu, membersihkan, mesin cuci dan pencucian, mesin yang digunakan dalam
pengolahan logam, kayu, karet dan plastik, untuk pembuatan, perbaikan dan pembongkaran tanah dan kendaraan air , untuk
pembuatan, perakitan, perbaikan dan pembongkaran selang, untuk kimia, pertanian, pertambangan, tekstil, makanan dan
minuman, industri konstruksi dan pengemasan, alat mesin, mesin cetak, mesin yang digunakan dalam pembuatan pelat cetak,
pompa (mesin), konveyor sabuk (mesin), mesin pemotong rumput (mesin), pemotongan, pengeboran, abrading, mesin
penajaman dan perawatan permukaan, platform pengangkatan, mesin penggelembung ban [instalasi garasi], mesin
pemangkas ban, mesin press ban , mesin pemasangan ban, mesin vulkanisir ban, melepas ban otomatis dan menginstal
perangkat, penghilang ban [mesin]; layanan manajemen inventaris; layanan periklanan, pemasaran, dan promosi; layanan ritel
(termasuk ritel online) dalam bidang-bidang berikut: kendaraan, suku cadang kendaraan dan aksesori kendaraan, ban, rem,
barang karet, yaitu sabuk transmisi daya, sabuk penggerak, sabuk transmisi, sabuk V, sabuk V-ribbed, sabuk variabilitas,
sabuk waktu, sabuk sinkron, sabuk nubbed, sabuk waktu dua sisi, sabuk datar, sabuk angkat (komponen mesin), sabuk
konveyor, bagian yang dibentuk yang terbuat dari karet dan ikatan logam karet untuk kontrol getaran, peredam getaran yang
terbuat dari karet , potongan akhir untuk peralatan pasokan air, mata air udara, peredam kejut, penyegelan, pengepakan dan
bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung, selang dan perlengkapan untuk itu, segel, sealants dan pengisi, isolasi dan penghalang
artikel dan bahan, akustik isolasi artikel dan bahan, armoring untuk kabel, karet kompensasi, pipa gasket, penyegelan gaiters,
penyegelan cincin, diafragma, sub-ballast tikar yang terbuat dari karet dan karet pengganti untuk getaran dan shock redaman
dalam konstruksi trek , tikar penyerap minyak yang terbuat dari karet dan karet pengganti, katup karet, bellows, dinding
concertina terbuat dari karet atau plastik untuk jembatan penumpang bandara, karet untuk ban retreading, bahan pelapis
karet, pisau wiper kaca depan untuk kendaraan, trek karet untuk kendaraan dan barang-barang plastik, yaitu bagian cetakan,
bantalan mesin dan transmisi dan transmisi lintas balok, produk kimia, bahan bakar dan propelan, alat dan barang logam ,
artikel bangunan, barang-barang listrik dan elektronik, pembawa rekaman suara dan media data, materi cetak, alat tulis,
persyaratan kantor, barang-barang pakaian, sepatu dan barang tekstil, mainan, peralatan olahraga, mesin, yaitu mesin dan
alat mesin untuk perawatan bahan dan untuk manufaktur, mesin pengeluaran, menyapu, membersihkan, mesin cuci dan
pencucian, mesin yang digunakan dalam pengolahan logam, kayu, karet dan plastik, untuk pembuatan, perbaikan dan
pembongkaran tanah dan kendaraan air , untuk pembuatan, perakitan, perbaikan dan pembongkaran selang, untuk kimia,
pertanian, pertambangan, tekstil, makanan dan minuman, industri konstruksi dan pengemasan, alat mesin, mesin cetak, mesin
yang digunakan dalam pembuatan pelat cetak, pompa (mesin), konveyor sabuk (mesin), mesin pemotong rumput (mesin),
pemotongan, pengeboran, abrading, mesin penajaman dan perawatan permukaan, platform pengangkatan, mesin
penggelembung ban [instalasi garasi], mesin pemangkas ban, mesin press ban , mesin pemasangan ban, mesin vulkanisir
ban, melepas ban otomatis dan menginstal perangkat, penghilang ban [mesin]; manajemen proyek bisnis dan layanan
informasi konsumen; manajemen saham ter komputerisasi; memesan layanan untuk pihak ketiga; pemrosesan data
administratif; pengumpulan dan sistematisasi data bisnis; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis,
statistik, informasi dan indeks informasi untuk tujuan komersial atau periklanan; perdagangan komersial dan layanan informasi
konsumen; perekrutan personil, konsultasi manajemen personil, konsultasi komersial, pekerjaan hubungan masyarakat, iklan
radio dan televisi, organisasi pameran dan pameran untuk tujuan komersial dan periklanan, pemasaran, penelitian penjualan,
riset pasar; persiapan inventaris ter komputerisasi===
===Bahan bakar dan ilusi; Pelumas; aditif sehubungan dengan barang-barang tersebut di atas, termasuk dalam kelas ini.;
bahan bakar (termasuk bahan bakar mesin) dan bahan bakar; brake paste (melumasi gemuk); energi listrik; gemuk untuk
kendaraan bermotor; komposisi pengendali debu; menyerap debu, membasahi dan mengikat komposisi; minyak industri dan
minyak; pelumas dan gemuk industri, lilin dan cairan pemotong===
===Bangunan, konstruksi dan pembongkaran; ekstraksi gas alam, jasa ekstraksi pertambangan, ekstraksi minyak dan gas;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan ban berjalan dan sistem; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan mesin dan komponen
mesin; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer untuk sistem pengolahan data elektronik; konstruksi
bangunan; layanan instalasi, pembersihan, perbaikan dan pemeliharaan dalam kaitannya dengan kendaraan, suku cadang
kendaraan dan perlengkapan kendaraan serta kereta listrik untuk kendaraan; membosankan sumur; menyediakan data digital
dan informasi di bidang lalu lintas jalan, manajemen lalu lintas jalan.; pemasangan ban kendaraan, suku cadang dan aksesori
mobil, sabuk konveyor dan sistem sabuk konveyor, sabuk transmisi daya, selang dan sistem selang yang terdiri darinya,
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pegas udara dan peredam getaran, permukaan berlapis elastomer; pemeliharaan, layanan perakitan yang berkaitan dengan
instalasi dan perbaikan instrumen evaluasi untuk pelat diagram, tachographs, perekam data kecelakaan, log kendaraan
elektronik, alat uji dan diagnostik dan instrumen; pemeliharaan, perbaikan dan instalasi perangkat keras untuk sistem jaringan
komputer, perangkat keras komputer, perangkat keras untuk sistem jaringan nirkabel, perangkat keras untuk navigasi dan
sistem pengenalan suara; pemusnahan hama, desinfeksi dan pengendalian hama [selain untuk tujuan pertanian, hortikultura
dan kehutanan]; penyediaan informasi yang berkaitan dengan perbaikan kendaraan; penyewaan alat, mesin konstruksi dan
peralatan untuk pekerjaan konstruksi dan pembongkaran; perbaikan kendaraan sebagai bagian dari bantuan kerusakan;
perbaikan pinggir jalan mobil; retreading ban; saran, konsultasi dan informasi untuk hal tersebut, termasuk dalam kelas ini;
stasiun layanan (kendaraan -) [pengisian bahan bakar dan pemeliharaan], perbaikan, servis, pembongkaran, pemeliharaan,
pembersihan dan pengecatan kendaraan, mesin, rem, ban dan bagian-bagiannya===
===Layanan telekomunikasi; informasi tentang telekomunikasi; layanan komunikasi antar bank data; layanan komunikasi
nirkabel; layanan telekomunikasi yang disediakan melalui portal Internet; mentransfer informasi dan data melalui jaringan
komputer dan Internet; menyediakan akses ke jaringan komunikasi elektronik dan database elektronik; menyediakan ruang
obrolan Internet dan forum Internet; menyediakan ruang obrolan Internet untuk jejaring sosial; penyediaan akses ke konten,
situs web, dan portal Internet; pertukaran data elektronik; saran, konsultasi dan informasi untuk hal tersebut, termasuk dalam
kelas ini.; sewa, penyewaan dan penyewaan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk dalam kelas ini; streaming data;
transfer data nirkabel melalui protokol aplikasi nirkabel; transmisi data dan layanan penerimaan melalui telekomunikasi berarti;
transmisi elektronik dan transmisi ulang suara, gambar, dokumen, pesan dan data===
===(udara terkompresi) senjata semprot untuk air, minyak, gas, cat dan zat gas atau cair lainnya; Pertanian, earthmoving,
konstruksi, ekstraksi minyak dan gas dan mesin pertambangan; aktuator engine (katup throttle, gubernur idle, aktuator linear,
katup kontrol udara, aktuator flap udara, katup resirkulasi gas buang); alat mesin; bagian untuk sistem pengolahan gas buang
untuk mesin, termasuk konverter katalitik dan filter, dan fitting untuk barang-barang tersebut di atas, termasuk dudukan dan
pengening yang diperlukan; ban berjalan, suku cadang, dan aksesori untuk sabuk konveyor; batang penghubung, poros
engkol, camshaft, sendi (universal-) [sambungan cardan], poros baling-baling; bingkai pencetakan logam; busi untuk mesin
pembakaran; cetakan pengecoran tekanan [komponen mesin]; colokan cahaya untuk mesin diesel; crimpers genggam yang
dioperasikan secara mekanis; dosis pompa; dudukan engine, hidromount, peredam getaran torsional, aktuator; filter bahan
bakar; filter oli untuk motor dan mesin; filter udara untuk mesin; fitting logam (aksesoris untuk senjata semprot atau
penyemprot); generator listrik; generator listrik berpenggerak motor; gulungan, mekanis, untuk selang fleksibel; jack kendaraan
mekanik; katup (komponen mesin); katup injeksi; komponen mesin, yaitu pegas, piston peredam kejut, peredam getaran;
komponen untuk motor dan mesin dari semua jenis; konverter dan peralatan konversi dan peralatan untuk gas panas menjadi
bagian dari pembersih gas buang; konverter katalitik; konverter yang dipanaskan secara elektrik untuk gas panas yang
menjadi bagian dari pembersih gas buang; konveyor penumpang tidak termasuk dalam kelas lain; kopling mesin dan
komponen transmisi, termasuk kopling shift (kecuali untuk kendaraan darat); kumparan pengapian; lift untuk digunakan
dengan kendaraan; mekanisme kontrol untuk menyesuaikan bagian-bagian mesin seperti kursi, jendela, cermin, atap geser,
katup throttle, camshafts; melepas ban [mesin]; melepas dan memasang perangkat ban otomatis; mencetak pelat; mencetak
pelat [tidak sensitif terhadap cahaya]; mengangkat platform; mengatur dan mengontrol aparat untuk digunakan sehubungan
dengan pompa dan instalasi pompa, khususnya katup, ayam, katup kontrol; menyapu, membersihkan, mencuci dan mesin
cuci; mesin cetak; mesin dan alat mesin untuk perawatan bahan dan untuk manufaktur; mesin dan peralatan pemotongan,
pengeboran, abrading, penajaman dan pengolahan permukaan; mesin menekan ban; mesin mengembang ban [instalasi
garasi]; mesin pemangkasan ban; mesin pemasangan ban; mesin pemotong rumput (mesin); mesin penjual otomatis; mesin
penyaluran; mesin vulkanisir ban; mesin yang digunakan dalam pembuatan pelat cetak; mesin yang digunakan dalam
pengolahan logam, kayu, karet dan plastik, untuk pembuatan, perbaikan dan pembongkaran kendaraan tanah dan air, untuk
pembuatan, perakitan, perbaikan dan pembongkaran selang, untuk kimia, pertanian, pertambangan, tekstil, makanan dan
minuman, konstruksi dan industri kemasan; mesin, powertrain, suku cadang alat berat, dan kontrol untuk pengoperasian
mesin dan engine; motor dan mesin (kecuali untuk kendaraan darat); motor listrik (kecuali untuk kendaraan darat); motor listrik
dan komponennya (kecuali untuk kendaraan darat); nozel injeksi untuk mesin; pelat cetak litografi untuk mesin cetak; pengisi
daya [turbocharger]; pengontrol dan regulator mekanis dan hidraulik; peralatan bergerak dan penanganan; peralatan pertanian
yang tidak dioperasikan dengan tangan; perangkat injeksi bahan bakar, sistem injeksi bahan bakar untuk mesin; perangkat
untuk mengatur komposisi campuran campuran bahan bakar-udara untuk mesin pembakaran internal; pompa (mesin); pompa
bahan bakar; pompa, kompresor dan kipas angin; poros penggerak dan motor listrik untuk mesin, diafragma menjadi bagian
dari mesin untuk tujuan penyegelan dan pemisahan, kompresor AC dan kompresor pendingin.; robot industri; sabuk
penggerak, sabuk transmisi, sabuk V, sabuk V-ribbed, sabuk variabilitas, sabuk waktu, sabuk sinkron, sabuk nubbed, sabuk
waktu dua sisi, sabuk datar, sabuk angkat (komponen mesin), sabuk konveyor; silinder utama; sistem pengolahan gas buang
untuk mesin; starter listrik untuk motor dan mesin; turbokompresor; unit kontrol untuk mesin; unit kontrol untuk motor dan
mesin===
===Menyediakan data digital dan informasi di bidang lalu lintas jalan, manajemen lalu lintas jalan.===
===Antena; Detektor; Ilmiah, bahari, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, sinyal, pemeriksaan
(pengawasan), alat dan instrumen penyelamatan jiwa dan pengajaran sejauh yang termasuk dalam kelas ini; Monitor;
Peralatan Global Positioning System [GPS]; Radio; aktuator listrik, elektronik dan mekanis; alarm dan peralatan peringatan;
alarm pencuri, peralatan deteksi pencurian; alat bantu parkir otomatis; alat pengukur kecepatan; alat ukur dan instrumen;
ammeter, voltmeter, ohmmeter, manometer, termometer, takometer; aparat kontrol lalu lintas [bercahaya]; bagian dan
perlengkapan dari semua barang tersebut di atas, termasuk dalam kelas ini.; bangku uji; bangku uji diesel; baterai listrik dan
komponennya, baterai isi ulang dan komponennya, baterai surya; baterai, listrik, untuk kendaraan; brosur elektronik yang
dapat diunduh; buletin elektronik yang dapat diunduh; detektor tidur; dinamometer sasis, alat pengukur gandar; disk
perekaman suara; dosimeters (dalam dosimeters); elemen fotovoltaik; film terbuka; head-updisplays (HUD) untuk kendaraan
bermotor; immobilizers elektronik untuk kendaraan bermotor; indikator servis, indikator keausan untuk suku cadang mobil,
perangkat pengukuran konsumsi, indikator tanggal jatuh tempo pemeliharaan; instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik
[pembangkit listrik fotovoltaik], sel bahan bakar dan komponennya, pengisi daya untuk baterai listrik; instrumen navigasi;
instrumen untuk memantau lalu lintas; instrumen untuk mendeteksi lalu lintas; jaringan komputer dan peralatan komunikasi
data; kaca depan dan sistem pembersihan lampu depan; kalender elektronik; kalkulator saku; kartu magnetik, kartu dengan
sirkuit terintegrasi (kartu pintar), kartu telepon; kasir, menghitung mesin; keselamatan, keamanan, perlindungan dan perangkat
sinyal; kompas, acidimeters, indikator ketinggian air, sisik; komputer untuk kendaraan [otonom] tanpa pengemudi; konektor
multimedia untuk kendaraan; konektor ponsel untuk kendaraan; konten yang direkam; kontrol listrik dan sistem pengatur
termasuk prosesor dan sensor mereka untuk regulasi dan kontrol rem, pedal akselerator, transmisi, chassis dan suspensi dan
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emisi; kontrol listrik dan sistem pengaturan termasuk prosesor dan sensor untuk kemudi dan pengendalian kendaraan, untuk
meningkatkan keselamatan berkendara, stabilitas mengemudi, dan bantalan dan kenyamanan kebisingan; lampu peringatan
untuk kendaraan; laser, bukan untuk tujuan medis; layar elektronik, monitor tampilan, layar tampilan; layar sentuh; lensa
kontak, kacamata, kasus kacamata, teropong, kacamata pembesar, kacamata hitam, segitiga peringatan bahaya untuk
kendaraan; magnet, magnetizers dan demagnetizers; manajemen engine, perangkat kontrol kecepatan idle; media perekaman
magnetik, elektronik, dan optik, dengan pengecualian film yang tidak terbuka; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan
dengan koin termasuk dispenser otomatis, mesin teller otomatis [ATM]; membalikkan peralatan pemantauan; mengukur,
mendeteksi dan memantau instrumen, indikator, dan pengontrol; mengukur, peringatan dan menampilkan perangkat dan
instrumen untuk jarak, beban gandar, pemantauan, akselerasi, kecepatan, kecepatan mesin, torsi, laju gilirannya, tekanan,
tingkat pengisian, pasokan cairan (terutama pasokan cairan bahan bakar dan mesin cuci), ketinggian, suhu cairan pendingin,
tekanan muatan, kekuasaan, kualitas udara, massa udara, tingkat minyak, tekanan minyak, posisi, posisi kemudi, suhu,
perjalanan, jarak perjalanan, angin dan kedalaman air; mesin faks; modul listrik untuk tangki; navigasi panduan pelacakan,
penargetan dan peta membuat perangkat; navigasi, panduan, pelacakan, penargetan, dan perangkat pembuatan peta; optik,
akustik dan haptic mengantuk dan perangkat peringatan kecepatan dan instrumen tampilan; pakaian pelindung (terhadap
kecelakaan atau cedera), masker pelindung; panel instrumen [listrik]; pemantauan listrik dan elektronik, mengatur dan
mengontrol peralatan dan peralatan untuk digunakan dengan katalis gas buang; pemantauan listrik dan elektronik, mengatur
dan mengontrol peralatan dan peralatan untuk digunakan dengan sistem dosis; pemantauan listrik dan elektronik, mengatur
dan mengontrol peralatan dan peralatan untuk sabuk konveyor dan sistem sabuk konveyor; pencarian posisi, pelacakan
kursus, dan perangkat perutean lalu lintas; pencegahan kecelakaan, sistem mengemudi yang nyaman, dan perangkat lunak
navigasi; penelitian ilmiah dan peralatan laboratorium, peralatan pendidikan dan simulator; penerjemah elektronik, penerjemah
saku elektronik; penganalisis emisi; pengisi daya baterai; pengontrol (regulator); pengontrol dan drive untuk soft top
convertible, atap geser, dan perangkat perlindungan sinar matahari; pengontrol suhu untuk digunakan dalam sistem pemanas
kendaraan; penguji ban; penguji baterai; penguji cairan rem; penguji rem dan jalur uji; pengukur tekanan ban, sistem
penggelembungan ban elektronik, peralatan pemantauan ban, pengukur tekanan ban dan pengukur untuk menyeimbangkan
dan mencocokkan ban, unit penyeimbang ban untuk kendaraan darat; peralatan alarm; peralatan dan instrumen untuk
melakukan, beralih, mengubah, menyimpan, mengatur dan memantau; peralatan diagnostik [bukan untuk tujuan medis];
peralatan diagnostik dan pengujian untuk digunakan dalam lokakarya; peralatan hands-free untuk telepon; peralatan kontrol
listrik dan elektronik untuk memeriksa, menyervis, dan memperbaiki AC; peralatan manajemen lalu lintas listrik dan elektronik;
peralatan menyelam; peralatan penyelamatan, seperti rakit penyelamat, tangga penyelamat, jaring penyelamat, terpal
penyelamat, sabuk pengaman, pelampung hidup, jaket pelampung, peralatan pemadam kebakaran; peralatan tampilan, modul
tampilan, elemen tampilan, panel tampilan, layar, monitor, layar tampilan, tampilan kristal cair [LCD], perangkat dengan LCD,
layar datar, layar video, dan monitor; peralatan untuk menguji rem kendaraan; peralatan untuk menguji transmisi kendaraan;
peralatan, instrumen, dan kabel untuk; perangkat dan instrumen layar analog dan digital listrik, elektronik, opto-elektronik dan
mekanis; perangkat layar listrik atau elektronik; perangkat lunak aplikasi untuk komputer dan perangkat nirkabel; perangkat
lunak aplikasi untuk layanan komputasi awan; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputer untuk aplikasi
mobile yang memungkinkan interaksi dan antarmuka antara kendaraan dan perangkat mobile; perangkat lunak komunikasi
untuk bertukar data, audio, video, dan file gambar secara elektronik; perangkat lunak sistem bantuan driver; perangkat lunak
untuk diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat manajemen data, perangkat pemrosesan data; perangkat navigasi
untuk kendaraan; perangkat optik, enhancer dan korektor; perangkat pemantauan kehadiran, sistem deteksi kursi-hunian, tikar
deteksi kursi-hunian; perangkat pemrosesan data, komputer; perangkat pengujian dan kontrol kualitas; perangkat penyesuaian
sinar lampu depan; perangkat periferal komputer; perangkat radar; perangkat remote control; perangkat transmisi dan
reproduksi gambar; perangkat untuk diagnostik ecu [unit kontrol elektronik]; perangkat untuk merekam, menerima,
mentransmisikan dan mereproduksi sinyal analog dan/atau digital, serta gambar dan suara; perekam data kecelakaan;
peringatan jarak jauh dan mengendalikan perangkat dan instrumen tampilan; power steering listrik dan elektrohidraulik;
program dan perangkat lunak komputer yang direkam; program komputer untuk digunakan dalam mengemudi otonom
kendaraan; program komputer untuk mengendalikan kendaraan; proyektor, kamera film, kamera [fotografi], mesin fotokopi;
regulator tegangan untuk kendaraan; remote control untuk pembukaan dan penutupan pintu kendaraan; sakelar tekanan;
sekering listrik, relai listrik, transponder, sensor, aktuator (sejauh yang termasuk dalam kelas ini); sel foto; sensor kualitas
udara; server cloud; sistem kontrol otomatis untuk kendaraan; sistem operasi jarak jauh untuk sistem penguncian pusat;
sistem pemantauan dan diagnostik untuk mesin kendaraan dan kereta penggerak; sistem pengangkatan jendela dan posisi
jendela untuk kendaraan; sistem pengenalan rambu lalu lintas; sistem penguncian pusat; solenoid dioperasikan
[elektromagnetik], listrik [thermionic] dan katup termostatik dikendalikan; solusi antarmuka mesin manusia (HMI) (perangkat
lunak); stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik; teknologi informasi dan perangkat audio-visual, multimedia dan
fotografi; televisi, telepon termasuk telepon video; termostat; unit kontrol elektronik (EFUSI) untuk kontrol mesin otomotif; unit
perekaman waktu; untuk semua barang tersebut di atas (termasuk dalam kelas ini)===
===Layanan ini, yaitu pengembangan perangkat lunak, pemrograman dan implementasi, pengembangan perangkat keras
komputer, layanan hosting, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS] dan penyewaan perangkat lunak, penyewaan perangkat
keras dan fasilitas komputer, konsultasi, penasihat dan layanan informasi, layanan keamanan TI dalam sifat perlindungan dan
pemulihan data komputer, layanan duplikasi dan konversi data, layanan pengkodean data, analisis dan diagnostik komputer,
penelitian, pengembangan dan implementasi dan penggunaan perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak ,
layanan manajemen proyek komputer, penambangan data, watermarking digital, layanan teknik komputer, desain dan
pengembangan komputer, layanan teknologi pemrograman perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan komputer,
layanan jaringan komputer, pembaruan bank memori sistem komputer, layanan migrasi data, memperbarui situs web untuk
orang lain, pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh; analisis industri dan layanan penelitian yang berkaitan
dengan ban mobil; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain perangkat lunak
komputer, rekayasa perangkat lunak komputer, instalasi perangkat lunak komputer; dukungan teknis mengenai pemeliharaan,
perbaikan dan pemasangan perangkat lunak komputer; eksperimen industri dan layanan penelitian dan pengembangan
[R&amp;D]; hosting data digital dan informasi di bidang lalu lintas jalan, manajemen lalu lintas jalan, kendaraan bermotor dan
mengemudi otonom kendaraan bermotor; hosting database, portal web, weblog, konten digital di internet, platform di internet
serta data komputerisasi, file, aplikasi dan informasi; hosting software aplikasi komputer untuk pengumpulan data dan
informasi yang berkaitan dengan kualitas udara; infrastruktur sebagai layanan [IaaS]; inspeksi [pengujian] instalasi industri,
inspeksi barang untuk kontrol kualitas; inspeksi [pengujian] yang berkaitan dengan ban mobil; instalasi dan pemeliharaan
perangkat lunak komputer; jasa desain; jasa penelitian dan pengembangan bagi orang lain di bidang industri otomotif; jasa
teknik; komputasi awan, menyediakan sistem komputer virtual melalui komputasi awan; konsultasi di bidang penghematan
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energi; konsultasi teknis di bidang teknologi informasi untuk penggunaan franchise; konsultasi teknis mengenai pemrograman
TI untuk sistem mobilitas; konsultasi teknologi di industri otomotif dan karet, konsultasi teknologi dan penyusunan laporan
yang berkaitan dengan penelitian teknologi di industri otomotif dan karet; konsultasi teknologi yang berkaitan dengan
instrumen evaluasi untuk pelat diagram, takograf, perekam data kecelakaan, log kendaraan elektronik, alat dan instrumen
pengujian dan diagnostik; layanan analisis data teknis; layanan hosting; layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan draf
terkait; layanan inspeksi untuk kendaraan baru dan bekas untuk orang yang membeli atau menjual kendaraan mereka;
layanan pemetaan dan survei topografi dan penyediaan data masing-masing; layanan pengujian ilmiah, penyusunan pendapat
teknis dan/atau ilmiah; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; memperbarui perangkat lunak; nasehat,
konsultasi dan informasi untuk hal tersebut di atas, termasuk dalam kelas ini; nasehat, konsultasi dan informasi untuk hal
tersebut di atas, termasuk dalam kelas ini.; over-the-air update komponen perangkat lunak; pemeliharaan perangkat lunak
komputer; penelitian dan pengembangan di bidang pengobatan, penggunaan dan regenerasi katalis untuk pengurangan
katalis selektif; penelitian di bidang perlindungan lingkungan; penelitian di bidang teknologi, analisis industri dan jasa
penelitian; pengembangan komponen untuk mesin pembakaran internal; pengembangan perangkat lunak, pemrograman dan
implementasi; pengembangan proses kimia yang berkaitan dengan pengurangan katalitik selektif dan teknologi katalis;
pengembangan proyek teknis; pengujian kelayakan jalan kendaraan; pengujian kendaraan; pengujian produk untuk orang lain;
pengujian, otentikasi dan kontrol kualitas; pengukuran teknis dan pengujian; penyediaan informasi cuaca; penyediaan
informasi ilmiah, saran dan konsultasi dalam kaitannya dengan pengimbangan karbon; penyediaan informasi teknis dalam
kaitannya dengan komputer; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penelitian ilmiah; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan program komputer; penyediaan informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; penyimpanan data
online; perangkat lunak sebagai layanan dan penyewaan perangkat lunak; saran teknologi dan konsultasi dan / atau
perencanaan proyek teknis; saran teknologi mengenai pengumpulan dan penggunaan data untuk sistem mobilitas; sebagai
layanan [PaaS], perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; sewa, sewa dan sewa guna usaha sehubungan dengan hal tersebut
di atas, termasuk dalam kelas ini===
===Lampu LED dan luminer LED dan bagian-bagiannya, termasuk dalam kelas ini; Peralatan untuk pencahayaan,
pemanasan, pembangkit uap, memasak, mendinginkan, pengeringan, ventilasi, AC, pasokan air dan tujuan sanitasi; bola
lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; filter interior untuk kendaraan; filter untuk penggunaan industri dan rumah tangga;
flues dan instalasi untuk menyampaikan gas buang; inlet udara [ventilasi] untuk kendaraan; instalasi pencahayaan untuk
kendaraan; instalasi perawatan industri, yaitu peralatan scrubbing gas dan pembersih, oven industri dan tungku (bukan untuk
makanan atau minuman), peralatan penyulingan untuk pengolahan kimia, instalasi pengeringan serat kimia instalasi
penyaringan air industri tangki pengolahan air limbah dan instalasi untuk penggunaan industri, perangkat untuk pemisahan
kotoran dari air (pemurnian), reaktor biologis untuk pemurnian dan pengolahan limbah industri; instalasi sanitasi, pasokan air
dan peralatan sanitasi; kipas dan modul ventilasi untuk kendaraan; lampiran untuk peralatan pasokan air untuk menyesuaikan
dan mengubah volume aliran air; lampu belakang; lampu belakang kendaraan; lampu depan kendaraan; lampu listrik dan
luminer; lampu pijar; lampu sepeda; makanan dan minuman memasak, pemanasan, peralatan pendingin; matahari tanning
peralatan; mengatur dan aksesori keselamatan untuk instalasi air dan gas; nozel ventilasi, elemen deflektor udara dan saluran
udara; panel interior diterangi untuk kendaraan; pemanas, ventilasi, AC dan peralatan pemurnian (ambient); pembakar, boiler
dan pemanas; peralatan pemanas untuk defrosting jendela kendaraan; peralatan pencahayaan untuk kendaraan; peralatan
pendingin dan pembekuan; potongan akhir untuk peralatan pasokan air; reflektor pencahayaan dan pencahayaan; reflektor
pencahayaan dan pencahayaan kendaraan; sistem pemanas dan AC untuk kendaraan; sistem pemanas, pendinginan, AC,
dan ventilasi pada kendaraan===
===Kendaraan dan transportasi; airbag, tensioner sabuk dan bagian-bagian dan perlengkapan mereka sejauh termasuk
dalam kelas ini; bagian dan fitting untuk elektronik, hidrolik, elektromekanis, elektrohidraulik dan rem mekanis untuk
kendaraan; bagian dan perlengkapan dari semua barang tersebut di atas, termasuk dalam kelas ini; bagian dan perlengkapan
untuk barang-barang tersebut di atas sejauh termasuk dalam kelas ini; bagian plastik untuk kendaraan, yaitu, eksterior
otomotif dan plastik interior diekstrusi trim dekoratif dan pelindung; ban, tabung dalam untuk ban, roda, pelek roda, tapak untuk
pembacaan ulang ban, tutup hub, strip pelek, bahan dan kit untuk memperbaiki ban dan tabung dalam tidak termasuk dalam
kelas lain; bantal kursi untuk kursi kendaraan; diafragma menjadi bagian otomotif; dinding concertina karet atau plastik untuk
kereta api dan bus artikulasi; gandar dan poros modul, poros sepatu bot; hidromounts sebagai komponen kendaraan sejauh
termasuk dalam kelas ini; kabin kendaraan dan kursi pengemudi; kaca depan dan wiper lampu depan (bagian kendaraan);
kandung kemih bahan bakar untuk kendaraan; katup untuk ban kendaraan; kokpit kendaraan darat, dasbor kendaraan, trim
interior otomotif; kokpit lintas balok; kokpit pengemudi, kabin pengemudi; konsol tengah [bagian interior kendaraan]; kopling
poros dan perangkat transmisi, termasuk kopling shift untuk kendaraan darat; kursi kendaraan bermotor; lapisan interior
kendaraan; mesin untuk kendaraan darat; motor dan mesin untuk kendaraan darat; motor listrik untuk kendaraan darat; panel
untuk dasbor; pegas penyerap kejut untuk kendaraan, pegas suspensi untuk kendaraan; pelapis interior untuk kendaraan;
pemantik rokok untuk mobil; penahan kepala untuk kendaraan, penutup kepala kendaraan; penutup airbag; penutup kursi
mobil [berbentuk atau dipasang], penutup kursi [berbentuk] untuk digunakan dalam mobil; penutup pelana untuk sepeda;
penutup perpindahan gigi; penutup roda kemudi; penutup tonneau; peralatan kemudi; peralatan keselamatan untuk kendaraan
bermotor sejauh termasuk dalam kelas ini; peralatan untuk transportasi darat dan/atau di atas air dan/atau melalui udara;
peredam dan pegas aktif dan pasif, diatur dan tidak diatur untuk kendaraan, roda, dan bagiannya, terutama pegas tekanan
udara dan pegas gas; peredam getaran dan peredam getaran torsional (kecuali sebagai komponen mesin kendaraan darat)
untuk kendaraan; peredam kejut dan struts suspensi untuk kendaraan; perisai matahari dan visor untuk mobil bermotor, visor
matahari [bagian kendaraan]; poros penggerak dan motor listrik untuk kendaraan darat.; power steering hidrolik, kolom
kemudi, roda kemudi; powertrain, termasuk mesin dan motor, untuk kendaraan darat; rem elektronik, hidraulik,
elektromekanis, elektrohidraulik, dan mekanis untuk kendaraan; sabuk penggerak, sabuk transmisi tidak termasuk dalam kelas
lain; saluran bahan bakar untuk kendaraan, tangki bahan bakar untuk kendaraan; sandaran tangan untuk kursi mobil; sasis
kendaraan dan suku cadangnya termasuk dalam kelas ini; sasis kendaraan terkontrol dan tidak terkontrol; silinder rem,
bantalan rem, kaliper rem, cakram rem, lapisan rem diatur dan sistem kemudi elektromekanis dan elektrohidraulik yang tidak
diatur dan komponennya; sinyal arah untuk kendaraan; sistem tangki bahan bakar untuk kendaraan bermotor; trim interior
otomotif; troli alat, terbuat dari logam, kosong; unit pasokan udara untuk sistem pegas udara; wiper kaca depan, bilah wiper
kaca depan untuk kendaraan, lengan wiper kaca depan===
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: 15/03/2019 00:00:00
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: KAWAMURA Yoichi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4-6-27-512, Kamimuneoka, Shiki-shi Saitama 353-0001
:
: 3F, Masukichi-Bldg, 6-10, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku Tokyo 103-0027
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: EYEFUNNY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 3, 25, 14
: ===Bingkai tas tangan; Koper; Kulit; Pelana; Tas; Tongkat; bagian logam tongkat dan tongkat berjalan; batang [Bagasi];
bingkai dompet; dompet; dompet dan dompet; dompet saku; kasing, tidak dipasang; kasus kartu; kasus kulit atau papan kulit;
koper; kulit dan bulu [tidak dikerjakan atau semi-bekerja].; kulit imitasi; pakaian untuk hewan peliharaan domestik; payung dan
bagian-bagiannya; pegangan untuk tongkat dan tongkat berjalan; tongkat berjalan; wadah kemasan industri kulit===
===Kosmetik; Sabun mandi; bulu mata palsu; dokter gigi; dupa dan wewangian; krim sepatu.; kuku palsu; parfum cair; parfum
dan bahan rasa; pengawet untuk kulit [poles]; persiapan menyegarkan napas; sabun dan deterjen===
===Alas kaki; Dasi; Kaos; Kemeja; Masquerade kostum; Syal; garter; ikat pinggang; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian];
kawat gigi untuk pakaian [suspender]; pakaian; pakaian untuk olahraga.; penutup kepala untuk dipakai; suspender kaus
kaki===
===Berlian; Ornamen Sepatu logam mulia; batu mulia yang tidak dikerjakan dan semi-tempa dan imitasi mereka; benang
logam mulia [perhiasan, perhiasan (Am.)]; cincin [perhiasan, perhiasan (am.)]; jam tangan dan jam tangan.; kalung [perhiasan,
perhiasan (Am.)]; karya seni dari logam mulia; kasus perhiasan; keyrings [pernak-pernik atau fobs]; logam mulia; ornamen
[perhiasan, perhiasan (Am.)]; perhiasan; pernak-pernik [perhiasan, perhiasan (Am.)]; piala [piala hadiah]; topi ornamen logam
mulia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201541728
: 10/05/2019 00:00:00
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2 Cinnamon Park Crab Lane, Fearnhead Warrington WA12 0XP
: Carpmaels & Ransford LLP
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: Merek Lukisan
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Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 35, 38, 9, 41, 42
: ===Brosur; Materi cetak; manual operasi perangkat lunak komputer; referensi perangkat keras komputer dan manual
instruksi.; referensi perangkat lunak komputer dan buku petunjuk===
===Konsultasi manajemen bisnis; layanan ritel online sehubungan dengan perangkat lunak komputer, layanan dukungan
perangkat lunak komputer, materi pelatihan sehubungan dengan penggunaan perangkat lunak komputer dan sistem
komputer.; penyediaan pasar online untuk perdagangan, pertukaran, dan penjualan barang dan jasa, yaitu, perangkat lunak
komputer, layanan dukungan perangkat lunak komputer, materi pelatihan sehubungan dengan penggunaan perangkat lunak
komputer dan sistem komputer, dengan pengguna lain===
===Menyediakan forum online bagi pengguna untuk mendiskusikan dan bertukar perangkat lunak komputer.===
===Komputer; Perangkat lunak komputer; bagian dan perlengkapan untuk barang-barang tersebut di atas; dokumentasi
elektronik yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer; pembaruan perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh; perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer dalam kaitannya dengan peralatan
kecerdasan buatan; perangkat lunak kecerdasan buatan.===
===Layanan pendidikan dan pelatihan sehubungan dengan penggunaan perangkat lunak komputer dan sistem komputer;
layanan penilaian pendidikan.; mengatur dan melakukan ujian, konferensi, kursus, seminar, lokakarya, dan webinar===
===Konsultasi perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras komputer; desain
dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras komputer kecerdasan buatan.; desain sistem komputer dan
konsultasi yang terkait dengannya; hosting forum online bagi pengguna untuk mendiskusikan dan bertukar perangkat lunak
komputer; hosting on-line fasilitas web untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi on-line konten dalam kaitannya dengan
perangkat lunak komputer dan diskusi yang terkait dengannya; instalasi, pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak
komputer; jasa konsultasi teknis yang berkaitan dengan teknologi informasi; perangkat lunak komputer layanan dukungan
teknis; perangkat lunak sebagai layanan; perangkat lunak sebagai layanan di bidang kecerdasan buatan===
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: 8, 11
: ===Peralatan depilation, listrik dan non-listrik; alat dan instrumen penghilang bulu untuk penggunaan komersial; alat dan
instrumen penghilang bulu untuk penggunaan rumah tangga; alat penghilang bulu yang dioperasikan dengan tangan; laser
hair removal aparat, selain untuk tujuan medis; non-listrik rambut curling setrika; pemangkas rambut listrik atau non-listrik;
penjepit keriting; rambut curling irons, listrik.===
===Pengering rambut listrik untuk penggunaan rumah tangga; alat pemurni air.; bagian dan perlengkapan peralatan
pemurnian air hidrogen elektrolit untuk keperluan rumah tangga; bagian dan perlengkapan peralatan pemurnian air hidrogen
elektrolit untuk tujuan industri; dispenser lotion kosmetik listrik untuk penggunaan rumah tangga; dispenser yayasan kosmetik
listrik untuk penggunaan rumah tangga; pemurnian air hidrogen elektrolit untuk tujuan industri; pengering rambut; pengering
rambut listrik untuk penggunaan komersial; peralatan elektrothermic rumah tangga; peralatan listrik industri untuk tujuan
pelangsingan; peralatan listrik rumah tangga untuk tujuan pelangsingan; peralatan pemurnian air elektrolit industri untuk
menghasilkan air hidrogen untuk mandi; peralatan pemurnian air elektrolit industri untuk menghasilkan air hidrogen untuk
minuman; peralatan pemurnian air elektrolit industri untuk menghasilkan air hidrogen untuk perawatan kecantikan; peralatan
pemurnian air elektrolit rumah tangga untuk menghasilkan air hidrogen untuk mandi; peralatan pemurnian air elektrolit rumah
tangga untuk menghasilkan air hidrogen untuk minuman; peralatan pemurnian air elektrolit rumah tangga untuk menghasilkan
air hidrogen untuk perawatan kecantikan; peralatan pemurnian air hidrogen elektrolit untuk keperluan rumah tangga; peralatan
wajah menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; peralatan wajah menggunakan gelombang
ultrasonik untuk penggunaan komersial; peralatan wajah uap [sauna]; perangkat perawatan wajah listrik untuk keperluan
rumah tangga; perangkat perawatan wajah listrik untuk penggunaan komersial; perangkat perawatan wajah untuk keperluan
rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201542865
: 05/07/2019 00:00:00
: 1389789 04/02/2019 BX
: DELHAIZE LE LION / DE LEEUW, Société en commandite par actions /

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rue Osseghem 53 Molenbeek Saint-Jean B-1080
: DISTINCTIVE IP BENELUX
: Domaine Brameschhof 2 L-8290 Kehlen

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: 365 essential
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, white and black
: 32, 33, 3, 4, 8, 9, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31
:
===Bir; air mineral dan aerasi serta minuman non-alkohol lainnya; minuman buah dan jus buah; sirup dan persiapan lain untuk
membuat minuman.===
===Minuman beralkohol dengan pengecualian anggur bersoda.===
===Persiapan pemutihan dan zat lain untuk penggunaan binatu; Sabun; dentifrices( beras dentifrices).; persiapan
pembersihan, pemolesan, degreasing dan abrasif; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
===Minyak dan gemuk industri; Pelumas; bahan bakar (termasuk semangat motorik) dan ilusi; lilin dan sumbu untuk
pencahayaan.; menyerap debu, membasahi dan mengikat komposisi===
===Alat dan alat tangan yang dioperasikan dengan tangan; Pisau cukur.; alat makan, garpu dan sendok; lengan samping,
selain senjata api===
===Ilmiah, bahari, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, sinyal, pemeriksaan (pengawasan),
darurat (menyelamatkan jiwa) dan alat dan instrumen pengajaran; alat pemadam kebakaran.; kasir, mesin hitung, peralatan
untuk pengolahan data dan komputer; media perekaman magnetik, disk perekaman suara; mekanisme untuk peralatan yang
dioperasikan dengan koin; peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau
mengendalikan; peralatan untuk merekam, transmisi atau reproduksi suara atau gambar===
===Alat tulis; Foto; Kertas, kardus; bahan bookbinding; bahan plastik untuk kemasan (tidak termasuk dalam kelas lain); blok
pencetakan.; kuas cat; materi pengajaran atau pengajaran (kecuali aparat); materi seniman; mesin tik dan persyaratan kantor
(kecuali furnitur); perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; produk cetak (materi cetak); tipe pencetakan===

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 55 dari 595

===Kulit dan kulit imitasi, barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini tidak termasuk dalam kelas lain; bagasi dan koper;
cambuk dan pelana.; kulit hewan; payung, payung dan tongkat berjalan===
===Peralatan rumah tangga atau dapur dan wadah; bahan pembersih; bahan pembuatan kuas; barang pecah belah, porselen
dan gerabah tidak termasuk dalam kelas lain.; kaca yang tidak berfungsi atau semi-kerja (kecuali kaca bangunan); kuas
(kecuali kuas); sisir dan spons; wol baja===
===Tali, tali, jaring, tenda, tenda, terpal, layar, karung dan tas (tidak termasuk dalam kelas lain); bahan tekstil berserat
mentah.; padding dan bahan isian (kecuali karet atau plastik)===
===Benang untuk penggunaan tekstil.===
===Kain dan barang tekstil tidak termasuk dalam kelas lain; tempat tidur dan penutup meja.===
===Pakaian, alas kaki, penutup kepala.===
===Karpet, karpet, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; hiasan dinding bukan
tekstil.===
===Permainan, mainan; artikel senam dan olahraga tidak termasuk dalam kelas lain; dekorasi untuk pohon Natal.===
===Daging, ikan, unggas dan permainan; diawetkan, beku, kering dan dimasak buah-buahan dan sayuran; ekstrak daging;
jeli, selai, kolak; minyak dan lemak yang dapat dimakan.; telur, susu dan produk susu===
===Bumbu; Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, pengganti kopi; Madu, Treacle; cuka, saus (bumbu); es untuk
penyegaran.; garam, mustard; ragi, baking powder; tepung dan persiapan yang terbuat dari sereal, roti, kue kering dan
permen, es yang dapat dimakan===
===Malt.; Produk dan biji-bijian pertanian, hortikultura dan kehutanan, tidak termasuk dalam kelas lain; bahan makanan
hewani; biji, tanaman alami dan bunga; buah-buahan dan sayuran segar; hewan hidup===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537393
: 17/07/2019 00:00:00
: 2019-046 17/01/2019 LI
: Apple Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Apple Park Way Cupertino CA 95014
: Thomas R. La Perle Apple Inc.
: One Apple Park Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: tv +
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 41
: ===Mengatur, mengorganisir, melakukan, dan menyajikan hiburan acara khusus; memberikan informasi di bidang hiburan,
musik, olahraga, Berita, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; memberikan informasi, jadwal, review
dan rekomendasi pribadi hiburan; menyediakan hiburan, olahraga, musik, informasi, Berita, dan peristiwa terkini pemrograman
dengan sarana jaringan telekomunikasi; menyediakan hiburan, olahraga, musik, informasi, berita, acara saat ini, dan
pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; menyediakan non-download hiburan, olahraga,
musik, informasi, Berita, dan peristiwa saat ini pemrograman; menyediakan program televisi berkelanjutan, program webcast;
menyediakan situs web yang menampilkan video dan konten multimedia yang tidak dapat diunduh untuk tujuan hiburan di
bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dan acara saat ini (Ketentuan terlalu kabur menurut pendapat Biro Internasional?
Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum).; produksi, distribusi, dan penyajian program televisi, gambar bergerak; publikasi dan
presentasi ulasan, survei, dan peringkat, dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan
berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan hiburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201193265
: 26/07/2019 00:00:00
:
: AB HOLDING COMPAGNY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 22 avenue de l'Opéra F-75001 PARIS
: FIDAL - Philippe BOUTRON
: 4-6, avenue d’Alsace F-92982 Paris la Défense Cedex

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Finsbury
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25
: ===Sabuk (pakaian), sarung tangan (pakaian); alas kaki (kecuali alas kaki ortopedi), yaitu sepatu, moccasins, sandal, pompa,
sepatu bot, sandal kamar tidur, sandal, sepatu bot setengah; pakaian, yaitu kemeja, kaus kaki, jas, dasi, ascots, ikat pinggang
untuk dipakai, syal, pakaian renang, mantel tahan air, rok, mantel, celana panjang, pullovers, piyama, tee-shirt, kaus, jaket,
blus, stoking, celana ketat, celana pendek Bermuda, tank top, atasan boot, suspender, celana dalam, parka, gaun ganti,
perangkat non-slip untuk alas kaki, sol dalam; penutup kepala, yaitu topi, topi rajutan, topi, ikat kepala, baret.===

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201548941
: 29/07/2019 00:00:00
: 2019-077 29/01/2019 LI
: Apple Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Apple Park Way Cupertino CA 95014
: Thomas R. La Perle Apple Inc.
: One Apple Park Way MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: APPLE NEWS+
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 41, 42
: ===Publikasi buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya; menyediakan situs web yang
menampilkan buku-buku online yang tidak dapat diunduh, berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya, yaitu, majalah elektronik, di bidang bisnis, hiburan, kesehatan dan kebugaran, hobi, gaya hidup, berita di bidang
peristiwa saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, gaya dan kecantikan, seni dan budaya (istilah yang dianggap
terlalu kabur oleh Biro Internasional - Aturan 13 (2) (b) peraturan).===
===Menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengakses, mencari, menelusuri, menampilkan,
membaca, merekomendasikan, berbagi, memposting di media sosial, mengatur, menganotasi, dan mengarsipkan konten dari
surat kabar, majalah, blog, dan situs web, berita, olahraga, cuaca, komentar, dan informasi lainnya, dan teks, data, grafis,
gambar, audio, video, dan konten multimedia lainnya; dukungan teknis dan layanan konsultasi untuk mengembangkan aplikasi
komputer; menyediakan mesin pencari untuk mendapatkan data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya;
menyediakan perangkat lunak pengembangan aplikasi online yang tidak dapat diunduh; menyediakan portal Internet, yaitu
hosting portal web, memungkinkan pengguna untuk melihat pratinjau dan mengunduh buku elektronik, publikasi, dan dokumen
lainnya; menyediakan situs web, yaitu hosting situs web, untuk mengunggah, menyimpan, berbagi, melihat dan memposting
gambar, audio, video, jurnal online, blog, podcast, dan konten multimedia untuk tujuan hiburan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549972
: 31/07/2019 00:00:00
:
: PayPal, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2211 North First Street San Jose CA 95131
: Karen A. Webb Fenwick & West LLP
: 801 California Street Silicon Valley Center Mountain View CA 94041

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PAYPAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36, 9, 42
:
===Kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan komputer global; kartu kredit dan layanan pemrosesan
pembayaran; kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan; layanan keuangan, yaitu, transfer dana elektronik; layanan kredit,
yaitu, menyediakan layanan rekening kredit bergulir; layanan pembayaran tagihan; layanan pemrosesan pembayaran, yaitu,
menyediakan layanan pemrosesan transaksi mata uang virtual untuk orang lain.; layanan pemrosesan transaksi kartu kredit;
layanan pemrosesan transaksi kartu kredit dan kartu debit; menyediakan berbagai layanan perbankan dan menyediakan
layanan keuangan, yaitu, layanan kartu kredit, pemrosesan dan transmisi tagihan dan pembayarannya, dan asuransi untuk
transaksi keuangan yang dilakukan melalui jaringan komputer global; menyediakan berbagai macam layanan pembayaran dan
keuangan, yaitu, layanan kartu kredit, penerbitan kartu kredit dan lini kredit, layanan pembayaran elektronik yang melibatkan
pemrosesan elektronik dan transmisi data pembayaran tagihan berikutnya, layanan pembayaran tagihan dengan pengiriman
pembayaran yang dijamin, semua dilakukan melalui jaringan komunikasi global; menyediakan layanan pembayaran dan
keuangan, yaitu, membuat, mempersiapkan, mengelola, mengirim, memproses, melacak, dan mendamaikan faktur;
menyediakan layanan pembayaran mobile elektronik bagi orang lain; menyediakan layanan perlindungan pembelian untuk
barang dan jasa yang dibeli oleh orang lain melalui jaringan komputer global dan jaringan nirkabel, yaitu, layanan penggantian
penipuan di bidang pembelian kartu kredit dan pembelian pembayaran elektronik, transaksi komersial yang aman untuk
pembelian kartu kredit dan pembelian pembayaran elektronik, dan layanan penyelesaian sengketa dan layanan penggantian
untuk transaksi yang disengketakan di bidang pembelian pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran valuta asing
elektronik; penggantian dana untuk barang-barang yang disengketakan di bidang pembelian pembayaran elektronik===
===Perangkat lunak komputer untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari orang lain;
kartu kredit dan kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis.; pembaca kartu berkode magnetik dan kode; pembaca
kartu untuk pembayaran dan kartu kredit; perangkat elektronik, yaitu terminal point of sale, pembaca kartu chip, pembaca
kartu kredit, pembaca kartu pembayaran, pembaca kartu seluler, charging stand; perangkat keras komputer untuk membuat,
mengotentikasi, memfasilitasi, mengoperasikan, mengelola, dan memproses transaksi pembayaran dengan kartu kredit, kartu

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 57 dari 595

debit, kartu prabayar, kartu pembayaran, kartu hadiah, dan formulir pembayaran lainnya; perangkat lunak aplikasi seluler
untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak komputer untuk
membuat, mempersiapkan, mengelola, mengirim, memproses, melacak, dan mendamaikan faktur; perangkat lunak komputer
untuk mengeluarkan tanda terima mengenai transaksi pembayaran mobile; perangkat lunak otentikasi untuk mengontrol akses
ke dan komunikasi dengan komputer dan jaringan komputer===
===Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk membuat,
mempersiapkan, mengelola, mengirim, memproses, melacak, dan mendamaikan faktur; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengeluarkan tanda terima mengenai transaksi pembayaran seluler;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk mengontrol akses ke
dan komunikasi dengan komputer dan jaringan komputer.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020200977996
: 09/08/2019 00:00:00
:
: PLANTEC Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6-17, Kyomachibori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi Osaka 550-0003
: KURAUCHI Giro C/o ARC PATENT ATTORNEYS' OFFICE
: Osakasanshin Bldg. 5F, 1-2, Sonezaki 1-chome, Kita-ku, Osaka-shi Osaka 530-0057

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: plantec
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7, 11
: ===Mesin dan peralatan pemadatan limbah; mesin pengering limbah organik dan mesin pengering limbah lainnya; mesin
penghancur limbah; pembuangan limbah; pengangkut limbah (bagian dari mesin pembuangan limbah); peralatan makan
volume kuantitatif limbah (mesin pemadatan).===
===Peralatan pengeringan; ash discharger digunakan untuk menolak insinerator untuk tujuan industri, tungku gasifikasi
pirolitik, boiler industri dan tungku pencairan abu untuk pembakaran sampah; boiler industri; filter ventilasi yang digunakan
untuk insinerator menolak untuk tujuan industri; menolak insinerator untuk tujuan industri; penukar panas; peralatan
karbonisasi limbah organik dan peralatan karbonisasi limbah lainnya; peralatan pengeringan hijauan; peralatan reformasi
termal untuk gasifikasi gas limbah dan biomassa, gas penguapan bahan bakar cair dan limbah cair, dan bahan bakar gas.;
pirolisis abu mencair tungku untuk membakar sampah dan tungku mencair lainnya; sistem gasifikasi biomassa; sistem
gasifikasi limbah; sistem pembuangan pembakaran limbah dengan cara insinerator vertikal, sistem pembuangan pembakaran
limbah umum, sistem pembuangan pembakaran limbah industri, sistem pembuangan pembakaran limbah medis dan sistem
pembuangan pembakaran limbah lainnya; tangki pengolahan air limbah untuk tujuan industri; tungku gasifikasi pirolitik untuk
limbah dan biomassa; tungku industri; unit air pakan yang digunakan untuk menolak insinerator untuk tujuan industri, tungku
gasifikasi pirolitik, boiler industri dan tungku pencairan abu untuk pembakaran sampah; unit pemulihan panas limbah yang
digunakan untuk menolak insinerator untuk tujuan industri, tungku gasifikasi pirolitik, boiler industri dan tungku pencairan abu
untuk pembakaran sampah; unit pendingin gas yang digunakan untuk menolak insinerator untuk tujuan industri dan tungku
gasifikasi pirolitik; unit penghapusan gas beracun yang digunakan untuk menolak insinerator untuk tujuan industri dengan cara
filter tas pra-dilapisi, dan unit penghapusan gas beracun yang digunakan untuk menolak insinerator untuk tujuan industri
dengan cara lain; unit pengolahan air limbah yang digunakan untuk menolak insinerator untuk tujuan industri, tungku gasifikasi
pirolitik dan tungku pencairan abu untuk pembakaran sampah; unit pengolahan gas buang yang digunakan untuk menolak
insinerator untuk tujuan industri dengan cara filter tas pra-dilapisi, dan unit pengolahan gas buang yang digunakan untuk
menolak insinerator untuk tujuan industri dengan cara lain; unit perawatan abu terbang yang digunakan untuk menolak
insinerator untuk tujuan industri; unit ventilasi yang digunakan untuk menolak insinerator untuk tujuan industri, tungku
gasifikasi pirolitik dan tungku pencairan abu untuk pembakaran sampah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529506
: 22/08/2019 00:00:00
: 1391044 26/02/2019 BX
: SPIRID creation B.V.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Saturnusstraat 81 NL-2516 AG 's-Gravenhage
:
: Hoogoorddreef 5 NL-1101 BA Amsterdam

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BODYCARD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 9
: ===Kulit dan imitasi kulit; cambuk dan pelana; kasus perjalanan dan koper; kulit binatang; payung, payung dan tongkat

540 Etiket

540 Etiket
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berjalan; pelindung dan pemegang kartu untuk menyimpan kartu rfid (identifikasi frekuensi radio) atau nfc (komunikasi jarak
dekat) dengan aman seperti tiket transportasi umum, kartu kredit, dan tiket masuk.; tas, ransel, kotak kartu, dompet dan
dompet, artikel tersebut terbuat dari kulit, bahan alami lainnya atau plastik, dan baik dengan atau tanpa perangkat keamanan
elektronik atau sistem alarm===
===Instalasi keamanan, pemantauan, dan alarm; aplikasi untuk pengelolaan kartu kredit, kata sandi, data pribadi, dan
informasi.; artikel keamanan, seperti pakaian pelindung, penutup kepala, alas kaki, sarung tangan, ikat pinggang, masker,
filter, kacamata, visor; bagian untuk barang-barang tersebut di atas, tidak termasuk dalam kelas lain; kacamata baca dan
kacamata hitam dan kasus untuk kacamata ini; kontrol jarak jauh; kunci elektronik; peralatan keamanan elektronik atau listrik
untuk barang berharga yang tersimpan; peralatan pengawasan alarm dan peralatan alarm listrik dan elektronik, sistem dan
instalasi untuk perlindungan terhadap pencurian; telepon seluler dan pemegangnya terbuat dari kulit, bahan alami atau plastik
lainnya, dan baik dengan atau tanpa perangkat keamanan elektronik atau sistem alarm===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3-6, 2-chome Akasaka, Minato-ku Tokyo 107-8414
:
: TORANOMON MITSUI Building 9F, 8-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo
100-0013

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DANTOTSU Service
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 37, 39, 42
:
===Memberikan informasi mengenai penjualan komersial; layanan intermediasi untuk pembelian dan penjualan mobil bekas,
mesin konstruksi bekas termasuk truk crane dan sekop listrik, mesin dan peralatan bongkar muat bekas, mesin dan peralatan
pertambangan bekas, mesin dan peralatan pemadatan limbah bekas, mesin penghancur limbah bekas, mesin dan alat
pengerjaan logam bekas, serta peralatan dan instrumen bekas untuk digunakan dalam kehutanan; layanan perantara
komersial; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin bongkar muat dan peralatan dan bagian dan perlengkapannya;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan alat-alat metalworking dan bagian-bagian dan perlengkapannya; layanan
ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan pertambangan dan suku cadang dan perlengkapannya; layanan ritel atau
layanan grosir untuk mesin konstruksi dan suku cadang dan perlengkapannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin
pemadatan limbah dan peralatan dan bagian-bagian dan perlengkapan mereka; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin
penghancur limbah dan suku cadang dan perlengkapannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk mobil bekas dan suku
cadang dan perlengkapannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk peralatan dan instrumen untuk digunakan dalam
kehutanan dan bagian-bagian dan perlengkapan mereka; memberikan informasi mengenai penjualan mobil bekas, mesin
konstruksi bekas termasuk truk crane dan sekop listrik, mesin dan peralatan bongkar muat bekas, mesin dan peralatan
pertambangan bekas, mesin dan peralatan pemadatan limbah bekas, mesin penghancur limbah bekas, mesin dan alat
pengerjaan logam bekas, serta peralatan dan instrumen bekas untuk digunakan dalam kehutanan; pemrosesan data
komputer.; penelitian pemasaran mengenai mobil bekas, mesin konstruksi bekas termasuk truk crane dan sekop listrik, mesin
dan peralatan bongkar muat bekas, mesin dan peralatan pertambangan bekas, mesin dan peralatan pemadatan limbah bekas,
mesin penghancur limbah bekas, mesin dan alat pengerjaan logam bekas, serta peralatan dan instrumen bekas untuk
digunakan dalam kehutanan; riset atau analisis pemasaran===
===Perbaikan atau pemeliharaan mesin dan alat kerja logam; jasa konsultasi mengenai konstruksi untuk melaksanakan
konstruksi yang optimal; konstruksi dan memberikan informasi yang berkaitan dengan; konstruksi dengan teknologi konstruksi
terer komputerisasi cerdas melalui komunikasi komputer dan memberikan informasi yang berkaitan dengan; konsultan
konstruksi; memberikan informasi mengenai pemeliharaan bajak salju; memberikan informasi mengenai pemeliharaan limbah
dan mesin pemisah sampah; memberikan informasi mengenai pemeliharaan mesin bongkar muat dan peralatan; memberikan
informasi mengenai pemeliharaan mesin dan alat-alat metalworking; memberikan informasi mengenai pemeliharaan mesin
dan peralatan untuk digunakan dalam kehutanan; memberikan informasi mengenai pemeliharaan mesin konstruksi dan
peralatan; memberikan informasi mengenai pemeliharaan mesin pemadatan limbah dan peralatan; memberikan informasi
mengenai pemeliharaan mesin penghancur limbah dan peralatan; memberikan informasi mengenai pemeliharaan mesin
pertanian dan alat pertanian selain; memberikan informasi mengenai pemeliharaan mesin tambang dan peralatan;
memberikan informasi mengenai pemeliharaan mesin teknik sipil dan peralatan; memberikan informasi mengenai
pemeliharaan mesin ukur atau pengujian dan instrumen; memberikan informasi mengenai pemeliharaan mobil; memberikan
informasi mengenai pemeliharaan robot industri; memberikan informasi mengenai status operasional bajak salju untuk
penghapusan salju; memberikan informasi mengenai status operasional bajak salju untuk perbaikan dan pemeliharaan;
memberikan informasi mengenai status operasional mesin bongkar muat dan peralatan untuk konstruksi; memberikan
informasi mengenai status operasional mesin bongkar muat dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan
informasi mengenai status operasional mesin dan peralatan kerja logam untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai
status operasional mesin dan peralatan metalworking untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai
status operasional mesin dan peralatan pertambangan untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai status operasional
mesin dan peralatan pertambangan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai status operasional
mesin dan peralatan teknik sipil untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai status operasional mesin
dan peralatan untuk digunakan dalam kehutanan untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai status operasional mesin
dan peralatan untuk digunakan di kehutanan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai status
operasional mesin konstruksi dan peralatan untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai status operasional mesin
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konstruksi dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai status operasional mesin
pemadatan limbah dan peralatan untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai status operasional mesin pemadatan
limbah dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai status operasional mesin pemisah
sampah dan limbah untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai status operasional mesin pemisah sampah dan limbah
untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai status operasional mesin penghancur limbah dan
peralatan untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai status operasional mesin penghancur limbah dan peralatan untuk
perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai status operasional mesin pertanian dan alat pertanian selain
dioperasikan dengan tangan untuk; memberikan informasi mengenai status operasional mesin pertanian dan alat pertanian
selain dioperasikan dengan tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai status operasional
mesin teknik sipil dan aparat untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai status operasional mesin ukur atau pengujian
dan instrumen untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai status operasional mobil untuk konstruksi;
memberikan informasi mengenai status operasional mobil untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi
mengenai status operasional robot industri untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai status operasional robot industri
untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi status operasional mengenai bajak salju (istilah yang dianggap
terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi status operasional
mengenai limbah dan mesin pemisah sampah (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional ? Peraturan 13 (2)
(b) Peraturan Umum); memberikan informasi status operasional mengenai mengukur atau menguji mesin dan instrumen
(istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional ? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi
status operasional mengenai mesin bongkar muat dan peralatan (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional?
Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi status operasional mengenai mesin dan alat kerja logam (istilah
yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi status
operasional mengenai mesin dan peralatan penghancur limbah (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional ?
Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi status operasional mengenai mesin dan peralatan
pertambangan (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional ? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum);
memberikan informasi status operasional mengenai mesin dan peralatan untuk digunakan dalam kehutanan (istilah yang
dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi status
operasional mengenai mesin konstruksi dan peralatan (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan
13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi status operasional mengenai mesin pemadatan limbah dan peralatan
(istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi
status operasional mengenai mesin pertanian dan alat pertanian selain dioperasikan dengan tangan (istilah yang dianggap
terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi status operasional
mengenai mesin teknik sipil dan aparat (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b)
Peraturan Umum); memberikan informasi status operasional mengenai mobil (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro
Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi status operasional mengenai robot industri
(istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); pengawasan konstruksi;
pengawasan konstruksi bangunan, struktur teknik sipil dan struktur bawah tanah; pengoperasian dan pemeliharaan peralatan
bangunan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan; perbaikan atau pemeliharaan bajak salju; perbaikan atau
pemeliharaan limbah dan mesin pemisah sampah; perbaikan atau pemeliharaan mesin bongkar muat dan peralatan;
perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan pertambangan; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan teknik
sipil; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan untuk digunakan dalam kehutanan; perbaikan atau pemeliharaan
mesin konstruksi dan aparatus; perbaikan atau pemeliharaan mesin memadatkan limbah dan aparat; perbaikan atau
pemeliharaan mesin penghancur dan peralatan limbah; perbaikan atau pemeliharaan mesin pengukuran atau pengujian dan
instrumen; perbaikan atau pemeliharaan mesin pertanian dan alat pertanian selain; perbaikan atau pemeliharaan mobil;
perbaikan atau pemeliharaan robot industri; pertambangan dan memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan; salju
dan memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengannya.===
===Jasa pergudangan; Memberikan informasi mengenai pengendalian operasional dan status operasional mobil dan dump
truck; Penyewaan ruang gudang; jasa pengiriman barang; konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan pengendalian
operasional mobil dan dump truck dalam transportasi; layanan penasihat yang berkaitan dengan penyimpanan dan
pengangkutan barang, barang atau kargo; memberikan informasi lokasi mengenai bajak salju; memberikan informasi lokasi
mengenai limbah dan mesin pemisah sampah; memberikan informasi lokasi mengenai mengukur atau menguji mesin dan
instrumen; memberikan informasi lokasi mengenai mesin bongkar muat dan peralatan; memberikan informasi lokasi mengenai
mesin dan alat kerja logam; memberikan informasi lokasi mengenai mesin dan peralatan untuk digunakan dalam; memberikan
informasi lokasi mengenai mesin konstruksi dan peralatan; memberikan informasi lokasi mengenai mesin pemadatan limbah
dan peralatan; memberikan informasi lokasi mengenai mesin penghancur limbah dan peralatan; memberikan informasi lokasi
mengenai mesin pertanian dan alat pertanian selain; memberikan informasi lokasi mengenai mesin tambang dan peralatan;
memberikan informasi lokasi mengenai mesin teknik sipil dan peralatan; memberikan informasi lokasi mengenai mobil;
memberikan informasi lokasi mengenai robot industri; memberikan informasi mengenai kontrol dinamis mobil dan dump truck
(istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi
mengenai lokasi bajak salju untuk menghilangkan salju; memberikan informasi mengenai lokasi bajak salju untuk perbaikan
dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai lokasi mesin bongkar muat dan peralatan untuk konstruksi; memberikan
informasi mengenai lokasi mesin bongkar muat dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi
mengenai lokasi mesin dan peralatan kerja logam untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai lokasi mesin dan
peralatan metalworking untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai lokasi mesin dan peralatan
pertambangan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai lokasi mesin dan peralatan untuk
digunakan dalam kehutanan untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai lokasi mesin dan peralatan untuk digunakan
dalam kehutanan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai lokasi mesin konstruksi dan peralatan
untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai lokasi mesin konstruksi dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan;
memberikan informasi mengenai lokasi mesin pemadatan limbah dan peralatan untuk konstruksi; memberikan informasi
mengenai lokasi mesin pemadatan limbah dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai
lokasi mesin pemisah sampah dan sampah untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai lokasi mesin pemisah sampah
dan sampah untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai lokasi mesin penghancur limbah dan
peralatan untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai lokasi mesin penghancur limbah dan peralatan untuk perbaikan
dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai lokasi mesin pertanian dan alat pertanian selain dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai lokasi mesin pertanian dan alat pertanian selain dioperasikan
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dengan tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai lokasi mesin tambang dan peralatan
untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai lokasi mesin teknik sipil dan peralatan untuk konstruksi; memberikan
informasi mengenai lokasi mesin teknik sipil dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi
mengenai lokasi mobil dan dump truck; memberikan informasi mengenai lokasi mobil untuk konstruksi; memberikan informasi
mengenai lokasi mobil untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai lokasi pengoperasian kendaraan
darat; memberikan informasi mengenai lokasi pengukuran atau pengujian mesin dan instrumen untuk perbaikan dan
pemeliharaan; memberikan informasi mengenai lokasi robot industri untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai lokasi
robot industri untuk perbaikan dan pemeliharaan.; memberikan informasi mengenai pengendalian operasional dan status
operasional kendaraan darat; pengangkutan mobil dan dump truck dan memberikan informasi yang berkaitan dengan;
penyimpanan fisik media elektronik yang berisi data, gambar, teks, foto digital, musik, gambar, video dan data elektronik; sewa
kendaraan darat===
===Desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; analisa data
teknis; analisis ilmiah dan konsultasi bahan bakar yang dikonsumsi, tingkat bahan bakar dan data operasi mesin dan alat
pengerjaan logam, mesin dan peralatan konstruksi, mesin dan peralatan bongkar muat, mesin dan peralatan pertambangan,
mesin dan peralatan untuk digunakan dalam kehutanan, mesin pertanian dan alat pertanian selain dioperasikan dengan
tangan, mesin dan peralatan pemadatan limbah, mesin dan peralatan penghancur limbah, mesin pemisah limbah dan
sampah, bajak salju , mengukur atau menguji mesin dan instrumen, mobil, dan robot industri; analisis ilmiah dan konsultasi
daya yang dikonsumsi, tingkat biaya dan data operasi mesin dan alat pengerjaan logam, mesin dan peralatan konstruksi,
mesin dan peralatan bongkar muat, mesin dan peralatan pertambangan, mesin dan peralatan untuk digunakan dalam
kehutanan, mesin pertanian dan alat pertanian selain dioperasikan dengan tangan, mesin dan peralatan pemadatan limbah,
mesin dan peralatan penghancur limbah, mesin pemisah limbah dan sampah, bajak salju , mengukur atau menguji mesin dan
instrumen, mobil, dan robot industri; desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan database;
desain dan pengembangan perangkat lunak operasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan; energi
audit; jasa perencanaan konstruksi.; jasa survei dan teknik; komputasi awan; konsultasi di bidang efisiensi energi; konsultasi di
bidang penghematan energi; menyediakan program komputer pada jaringan data; merancang mesin, peralatan, instrumen
[termasuk bagian mereka] atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan dan instrumen tersebut; pemrograman komputer
untuk manajemen informasi; pengujian dan penelitian yang berkaitan dengan mesin, peralatan dan instrumen; pengujian,
analisis data dan pengukuran mengenai teknik sipil dan konstruksi bangunan; penyewaan perangkat lunak operasi untuk
mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan; penyimpanan data elektronik dan layanan cadangan data;
penyimpanan data, gambar, teks, foto digital, musik, gambar, video, dan data elektronik elektronik secara elektronik oleh
komputasi awan; penyusunan konstruksi bangunan, struktur teknik sipil dan struktur bawah tanah dan konsultasi yang
berkaitan dengan; perencanaan proyek teknis; saran teknologi yang berkaitan dengan komputer, mobil dan mesin industri;
saran teknologi yang berkaitan dengan pengoperasian mesin; saran teknologi yang berkaitan dengan pengoperasian program
komputer===
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mesin konstruksi bekas termasuk truk crane dan sekop listrik, mesin dan peralatan bongkar muat bekas, mesin dan peralatan
pertambangan bekas, mesin dan peralatan pemadatan limbah bekas, mesin penghancur limbah bekas, mesin dan alat
pengerjaan logam bekas, serta peralatan dan instrumen bekas untuk digunakan dalam kehutanan; layanan perantara
komersial; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin bongkar muat dan peralatan dan bagian dan perlengkapannya;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan alat-alat metalworking dan bagian-bagian dan perlengkapannya; layanan
ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan pertambangan dan suku cadang dan perlengkapannya; layanan ritel atau
layanan grosir untuk mesin konstruksi dan suku cadang dan perlengkapannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin
pemadatan limbah dan peralatan dan bagian-bagian dan perlengkapan mereka; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin
penghancur limbah dan suku cadang dan perlengkapannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk mobil bekas dan suku
cadang dan perlengkapannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk peralatan dan instrumen untuk digunakan dalam
kehutanan dan bagian-bagian dan perlengkapan mereka; memberikan informasi mengenai penjualan mobil bekas, mesin
konstruksi bekas termasuk truk crane dan sekop listrik, mesin dan peralatan bongkar muat bekas, mesin dan peralatan
pertambangan bekas, mesin dan peralatan pemadatan limbah bekas, mesin penghancur limbah bekas, mesin dan alat
pengerjaan logam bekas, serta peralatan dan instrumen bekas untuk digunakan dalam kehutanan; pemrosesan data
komputer.; penelitian pemasaran mengenai mobil bekas, mesin konstruksi bekas termasuk truk crane dan sekop listrik, mesin
dan peralatan bongkar muat bekas, mesin dan peralatan pertambangan bekas, mesin dan peralatan pemadatan limbah bekas,
mesin penghancur limbah bekas, mesin dan alat pengerjaan logam bekas, serta peralatan dan instrumen bekas untuk
digunakan dalam kehutanan; riset atau analisis pemasaran===
===Perbaikan atau pemeliharaan mesin dan alat kerja logam; jasa konsultasi mengenai konstruksi untuk melaksanakan
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konstruksi yang optimal; konstruksi dan memberikan informasi yang berkaitan dengan; konstruksi dengan teknologi konstruksi
terer komputerisasi cerdas melalui komunikasi komputer dan memberikan informasi yang berkaitan dengan; konsultan
konstruksi; memberikan informasi mengenai pemeliharaan bajak salju; memberikan informasi mengenai pemeliharaan limbah
dan mesin pemisah sampah; memberikan informasi mengenai pemeliharaan mesin bongkar muat dan peralatan; memberikan
informasi mengenai pemeliharaan mesin dan alat-alat metalworking; memberikan informasi mengenai pemeliharaan mesin
dan peralatan untuk digunakan dalam kehutanan; memberikan informasi mengenai pemeliharaan mesin konstruksi dan
peralatan; memberikan informasi mengenai pemeliharaan mesin pemadatan limbah dan peralatan; memberikan informasi
mengenai pemeliharaan mesin penghancur limbah dan peralatan; memberikan informasi mengenai pemeliharaan mesin
pertanian dan alat pertanian selain; memberikan informasi mengenai pemeliharaan mesin tambang dan peralatan;
memberikan informasi mengenai pemeliharaan mesin teknik sipil dan peralatan; memberikan informasi mengenai
pemeliharaan mesin ukur atau pengujian dan instrumen; memberikan informasi mengenai pemeliharaan mobil; memberikan
informasi mengenai pemeliharaan robot industri; memberikan informasi mengenai status operasional bajak salju untuk
penghapusan salju; memberikan informasi mengenai status operasional bajak salju untuk perbaikan dan pemeliharaan;
memberikan informasi mengenai status operasional mesin bongkar muat dan peralatan untuk konstruksi; memberikan
informasi mengenai status operasional mesin bongkar muat dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan
informasi mengenai status operasional mesin dan peralatan kerja logam untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai
status operasional mesin dan peralatan metalworking untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai
status operasional mesin dan peralatan pertambangan untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai status operasional
mesin dan peralatan pertambangan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai status operasional
mesin dan peralatan teknik sipil untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai status operasional mesin
dan peralatan untuk digunakan dalam kehutanan untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai status operasional mesin
dan peralatan untuk digunakan di kehutanan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai status
operasional mesin konstruksi dan peralatan untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai status operasional mesin
konstruksi dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai status operasional mesin
pemadatan limbah dan peralatan untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai status operasional mesin pemadatan
limbah dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai status operasional mesin pemisah
sampah dan limbah untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai status operasional mesin pemisah sampah dan limbah
untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai status operasional mesin penghancur limbah dan
peralatan untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai status operasional mesin penghancur limbah dan peralatan untuk
perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai status operasional mesin pertanian dan alat pertanian selain
dioperasikan dengan tangan untuk; memberikan informasi mengenai status operasional mesin pertanian dan alat pertanian
selain dioperasikan dengan tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai status operasional
mesin teknik sipil dan aparat untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai status operasional mesin ukur atau pengujian
dan instrumen untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai status operasional mobil untuk konstruksi;
memberikan informasi mengenai status operasional mobil untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi
mengenai status operasional robot industri untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai status operasional robot industri
untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi status operasional mengenai bajak salju (istilah yang dianggap
terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi status operasional
mengenai limbah dan mesin pemisah sampah (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional ? Peraturan 13 (2)
(b) Peraturan Umum); memberikan informasi status operasional mengenai mengukur atau menguji mesin dan instrumen
(istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional ? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi
status operasional mengenai mesin bongkar muat dan peralatan (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional?
Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi status operasional mengenai mesin dan alat kerja logam (istilah
yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi status
operasional mengenai mesin dan peralatan penghancur limbah (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional ?
Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi status operasional mengenai mesin dan peralatan
pertambangan (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional ? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum);
memberikan informasi status operasional mengenai mesin dan peralatan untuk digunakan dalam kehutanan (istilah yang
dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi status
operasional mengenai mesin konstruksi dan peralatan (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan
13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi status operasional mengenai mesin pemadatan limbah dan peralatan
(istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi
status operasional mengenai mesin pertanian dan alat pertanian selain dioperasikan dengan tangan (istilah yang dianggap
terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi status operasional
mengenai mesin teknik sipil dan aparat (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b)
Peraturan Umum); memberikan informasi status operasional mengenai mobil (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro
Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi status operasional mengenai robot industri
(istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); pengawasan konstruksi;
pengawasan konstruksi bangunan, struktur teknik sipil dan struktur bawah tanah; pengoperasian dan pemeliharaan peralatan
bangunan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan; perbaikan atau pemeliharaan bajak salju; perbaikan atau
pemeliharaan limbah dan mesin pemisah sampah; perbaikan atau pemeliharaan mesin bongkar muat dan peralatan;
perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan pertambangan; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan teknik
sipil; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan untuk digunakan dalam kehutanan; perbaikan atau pemeliharaan
mesin konstruksi dan aparatus; perbaikan atau pemeliharaan mesin memadatkan limbah dan aparat; perbaikan atau
pemeliharaan mesin penghancur dan peralatan limbah; perbaikan atau pemeliharaan mesin pengukuran atau pengujian dan
instrumen; perbaikan atau pemeliharaan mesin pertanian dan alat pertanian selain; perbaikan atau pemeliharaan mobil;
perbaikan atau pemeliharaan robot industri; pertambangan dan memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan; salju
dan memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengannya.===
===Generator AC [Alternators]; Generator DC; Instalasi untuk menghasilkan listrik menggunakan panas limbah; Mesin Las
listrik; Mesin pencampuran makanan untuk penggunaan komersial; Motor AC dan motor DC [tidak termasuk untuk kendaraan
darat tetapi termasuk suku cadang untuk motor AC dan motor DC]; bagian dari penggerak utama non-listrik dan lampirannya;
bajak salju dan peralatan dan bagian-bagian dan lampirannya; busur mesin las; crane mobile dan bagian-bagian dan lampiran
nya; elemen mesin, bukan untuk kendaraan darat; instalasi untuk menghasilkan listrik; kayu, woodworking, atau veneer atau
kayu lapis membuat mesin dan peralatan dan bagian-bagian dan lampiran nya; kemasan atau mesin pembungkus dan
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peralatan dan bagian-bagian dan lampirannya; kondensor udara; memperbaiki atau memperbaiki mesin dan peralatan serta
suku cadang dan lampirannya; memuat-bongkar mesin dan peralatan dan bagian-bagian dan lampiran nya; menghancurkan
mesin; mesin cetak atau bookbinding dan peralatan dan bagian dan lampirannya; mesin dan alat dan suku cadang logam
serta lampirannya; mesin dan instrumen perikanan industri dan suku cadang dan lampirannya; mesin dan peralatan
pertambangan serta suku cadang dan lampirannya; mesin dan peralatan untuk digunakan dalam kehutanan dan peralatan dan
bagian-bagian dan lampirannya; mesin kerja batu dan peralatan dan bagian-bagian dan lampirannya; mesin konstruksi dan
peralatan dan bagian-bagian dan lampirannya; mesin konstruksi dan peralatan untuk pembangunan atau pembangunan jalan,
jembatan dan bendungan; mesin lukisan dan peralatan dan bagian-bagian dan lampirannya; mesin pemadatan limbah dan
peralatan serta suku cadang dan lampirannya; mesin pemotong; mesin pemotong logam listrik; mesin pemotong rumput;
mesin penghancur limbah dan peralatan dan bagian-bagian dan lampirannya; mesin pengolahan kimia dan peralatan dan
bagian-bagian dan lampirannya; mesin pengolahan plastik dan peralatan dan bagian-bagian dan lampirannya; mesin
pertanian dan alat pertanian, selain; mesin tekstil dan peralatan dan bagian-bagian dan lampirannya; modul untuk
menghasilkan listrik menggunakan panas limbah sebagai bagian dan aksesoris robot industri, peralatan untuk pemesinan,
mesin dan sistem manufaktur komponen elektronik, mesin dan sistem manufaktur semikonduktor; modul untuk menghasilkan
listrik sebagai bagian dan aksesoris robot industri, peralatan untuk mesin, mesin dan sistem manufaktur komponen elektronik,
mesin dan sistem manufaktur semikonduktor; pembuatan pulp, pembuatan kertas atau mesin dan peralatan kerja kertas serta
suku cadang dan lampirannya; pendingin oli untuk motor dan mesin; pengelasan robot dan bagian-bagian dan lampiran
daripadanya; penggerak utama non-listrik, bukan untuk kendaraan darat dan peralatan dan bagian dan lampirannya;
pneumatik atau hidrolik mesin dan instrumen dan peralatan dan bagian-bagian dan lampiran nya; pompa bahan bakar untuk
stasiun layanan; pompa penyaluran hidrogen untuk stasiun layanan.; robot industri dan bagian-bagian dan lampiran
daripadanya; semikonduktor manufaktur mesin dan sistem dan peralatan dan bagian-bagian dan lampiran nya; starter untuk
motor dan mesin===
===Jasa pergudangan; Memberikan informasi mengenai pengendalian operasional dan status operasional mobil dan dump
truck; Penyewaan ruang gudang; jasa pengiriman barang; konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan pengendalian
operasional mobil dan dump truck dalam transportasi; layanan penasihat yang berkaitan dengan penyimpanan dan
pengangkutan barang, barang atau kargo; memberikan informasi lokasi mengenai bajak salju; memberikan informasi lokasi
mengenai limbah dan mesin pemisah sampah; memberikan informasi lokasi mengenai mengukur atau menguji mesin dan
instrumen; memberikan informasi lokasi mengenai mesin bongkar muat dan peralatan; memberikan informasi lokasi mengenai
mesin dan alat kerja logam; memberikan informasi lokasi mengenai mesin dan peralatan untuk digunakan dalam; memberikan
informasi lokasi mengenai mesin konstruksi dan peralatan; memberikan informasi lokasi mengenai mesin pemadatan limbah
dan peralatan; memberikan informasi lokasi mengenai mesin penghancur limbah dan peralatan; memberikan informasi lokasi
mengenai mesin pertanian dan alat pertanian selain; memberikan informasi lokasi mengenai mesin tambang dan peralatan;
memberikan informasi lokasi mengenai mesin teknik sipil dan peralatan; memberikan informasi lokasi mengenai mobil;
memberikan informasi lokasi mengenai robot industri; memberikan informasi mengenai kontrol dinamis mobil dan dump truck
(istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan informasi
mengenai lokasi bajak salju untuk menghilangkan salju; memberikan informasi mengenai lokasi bajak salju untuk perbaikan
dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai lokasi mesin bongkar muat dan peralatan untuk konstruksi; memberikan
informasi mengenai lokasi mesin bongkar muat dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi
mengenai lokasi mesin dan peralatan kerja logam untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai lokasi mesin dan
peralatan metalworking untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai lokasi mesin dan peralatan
pertambangan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai lokasi mesin dan peralatan untuk
digunakan dalam kehutanan untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai lokasi mesin dan peralatan untuk digunakan
dalam kehutanan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai lokasi mesin konstruksi dan peralatan
untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai lokasi mesin konstruksi dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan;
memberikan informasi mengenai lokasi mesin pemadatan limbah dan peralatan untuk konstruksi; memberikan informasi
mengenai lokasi mesin pemadatan limbah dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai
lokasi mesin pemisah sampah dan sampah untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai lokasi mesin pemisah sampah
dan sampah untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai lokasi mesin penghancur limbah dan
peralatan untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai lokasi mesin penghancur limbah dan peralatan untuk perbaikan
dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai lokasi mesin pertanian dan alat pertanian selain dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai lokasi mesin pertanian dan alat pertanian selain dioperasikan
dengan tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai lokasi mesin tambang dan peralatan
untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai lokasi mesin teknik sipil dan peralatan untuk konstruksi; memberikan
informasi mengenai lokasi mesin teknik sipil dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi
mengenai lokasi mobil dan dump truck; memberikan informasi mengenai lokasi mobil untuk konstruksi; memberikan informasi
mengenai lokasi mobil untuk perbaikan dan pemeliharaan; memberikan informasi mengenai lokasi pengoperasian kendaraan
darat; memberikan informasi mengenai lokasi pengukuran atau pengujian mesin dan instrumen untuk perbaikan dan
pemeliharaan; memberikan informasi mengenai lokasi robot industri untuk konstruksi; memberikan informasi mengenai lokasi
robot industri untuk perbaikan dan pemeliharaan.; memberikan informasi mengenai pengendalian operasional dan status
operasional kendaraan darat; pengangkutan mobil dan dump truck dan memberikan informasi yang berkaitan dengan;
penyimpanan fisik media elektronik yang berisi data, gambar, teks, foto digital, musik, gambar, video dan data elektronik; sewa
kendaraan darat===
===Kapasitor; Menampilkan numerik elektronik; Mesin dan peralatan elektronik, serta suku cadang dan aksesorinya; Mesin
fotografis dan aparatus; Mesin optik dan peralatan; Mesin sinematografi dan peralatan; Monitor LCD; Simulator untuk kemudi
dan kontrol kendaraan; akumulator [baterai]; aparat peringatan anti-pencurian; baterai dan sel; baterai kendaraan; buzzers
listrik; distribusi listrik atau mesin kontrol dan peralatan; elektroda, selain elektroda las atau elektroda medis; helm pelindung;
inti magnetik; kabel listrik dan kabel; kabel resistensi; kabel, listrik; komputer tablet untuk mengukur status operasi alat mesin
dan untuk mengumpulkan data operasi alat mesin dengan menginstal ke alat mesin, dan bagian-bagian dan aksesoris;
komputer tablet, serta suku cadang dan aksesorinya; kondensor; konektor [listrik]; konektor elektronik; kontrol listrik, peralatan
pengujian dan pemantauan, serta suku cadang dan aksesorinya; konverter putar; kotak baterai; kotak kapasitansi; mengukur
atau menguji mesin dan instrumen, serta suku cadang dan aksesorinya; mesin dan instrumen survei, serta suku cadang dan
aksesorinya; mesin dan peralatan telekomunikasi, serta suku cadang dan aksesorinya; mesin elektronik, peralatan dan
bagian-bagiannya untuk sistem pemantauan jarak jauh; mesin telemetering remote control dan instrumen untuk robot industri;
meteran listrik atau magnet dan penguji; monitor komputer; monitor layar sentuh; monitor tablet; monitor tampilan komputer;
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panel layar elektroluminescent; pengisi daya baterai untuk kendaraan baterai, serta suku cadang dan aksesorinya; pengontrol
daya elektronik; pengontrol kecepatan elektronik; pengontrol muatan listrik; pengubah fase; peralatan laboratorium dan
instrumen; perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat
pengendali listrik; program komputer; program komputer untuk mengelola posisi dan baterai, status operasional dan informasi
pemeliharaan mesin dan peralatan pengerjaan logam, mesin dan peralatan konstruksi, mesin dan peralatan bongkar muat,
mesin dan peralatan pertambangan, mesin dan alat pertanian, mesin dan peralatan hutan; program komputer untuk
pengolahan data; program komputer untuk perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan pengerjaan logam, mesin dan
peralatan konstruksi, mesin dan peralatan bongkar muat, mesin dan peralatan pertambangan, mesin dan alat pertanian, mesin
dan peralatan hutan; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; sensor [alat pengukuran], selain untuk penggunaan medis;
sensor optik; sensor tekanan; simulator pelatihan olahraga.; sistem remote control nirkabel dan perangkat untuk kendaraan;
terminal baterai===
===Desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; analisa data
teknis; analisis ilmiah dan konsultasi bahan bakar yang dikonsumsi, tingkat bahan bakar dan data operasi mesin dan alat
pengerjaan logam, mesin dan peralatan konstruksi, mesin dan peralatan bongkar muat, mesin dan peralatan pertambangan,
mesin dan peralatan untuk digunakan dalam kehutanan, mesin pertanian dan alat pertanian selain dioperasikan dengan
tangan, mesin dan peralatan pemadatan limbah, mesin dan peralatan penghancur limbah, mesin pemisah limbah dan
sampah, bajak salju , mengukur atau menguji mesin dan instrumen, mobil, dan robot industri; analisis ilmiah dan konsultasi
daya yang dikonsumsi, tingkat biaya dan data operasi mesin dan alat pengerjaan logam, mesin dan peralatan konstruksi,
mesin dan peralatan bongkar muat, mesin dan peralatan pertambangan, mesin dan peralatan untuk digunakan dalam
kehutanan, mesin pertanian dan alat pertanian selain dioperasikan dengan tangan, mesin dan peralatan pemadatan limbah,
mesin dan peralatan penghancur limbah, mesin pemisah limbah dan sampah, bajak salju , mengukur atau menguji mesin dan
instrumen, mobil, dan robot industri; desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan database;
desain dan pengembangan perangkat lunak operasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan; energi
audit; jasa perencanaan konstruksi.; jasa survei dan teknik; komputasi awan; konsultasi di bidang efisiensi energi; konsultasi di
bidang penghematan energi; menyediakan program komputer pada jaringan data; merancang mesin, peralatan, instrumen
[termasuk bagian mereka] atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan dan instrumen tersebut; pemrograman komputer
untuk manajemen informasi; pengujian dan penelitian yang berkaitan dengan mesin, peralatan dan instrumen; pengujian,
analisis data dan pengukuran mengenai teknik sipil dan konstruksi bangunan; penyewaan perangkat lunak operasi untuk
mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan; penyimpanan data elektronik dan layanan cadangan data;
penyimpanan data, gambar, teks, foto digital, musik, gambar, video, dan data elektronik elektronik secara elektronik oleh
komputasi awan; penyusunan konstruksi bangunan, struktur teknik sipil dan struktur bawah tanah dan konsultasi yang
berkaitan dengan; perencanaan proyek teknis; saran teknologi yang berkaitan dengan komputer, mobil dan mesin industri;
saran teknologi yang berkaitan dengan pengoperasian mesin; saran teknologi yang berkaitan dengan pengoperasian program
komputer===
===Alat pengering udara; Alat pengeringan hijauan; Mesin pembekuan dan peralatan; Pemanas; Penukar panas; Peralatan
desiccating; Pipa garis ayam; alat pemurni air untuk keperluan industri; boiler, selain bagian dari penggerak utama non-listrik
atau mesin; evaporator; kapal uap; katup kontrol tingkat untuk tank; kran keran air; pemanas air; pemanas air pakan [untuk
tujuan industri]; pemanas air tenaga surya; pendingin udara; peralatan dan instalasi untuk pendinginan; peralatan penyulingan;
perlengkapan mandi; recuperator (recuperator); regulator suhu otomatis untuk radiator pemanas sentral.; tangki pengolahan
air limbah untuk keperluan industri; tungku industri===
===AC motor atau motor DC untuk kendaraan darat, tidak termasuk bagian mereka; Gerobak; Kapal dan bagian-bagian dan
perlengkapannya; alarm anti-pencurian untuk kendaraan; elemen mesin untuk kendaraan darat; kamera drone; kereta api
rolling stock dan bagian dan perlengkapannya; mesin traksi; mobil dan suku cadang dan alat kelengkapan mereka; mobil
pullers; mobil self-driving; pendorong mobil; penggerak utama non-listrik untuk kendaraan darat, tidak termasuk bagianbagiannya; peredam mobil; pesawat terbang dan bagian serta perlengkapannya; riyakah [gerobak roda dua]; sipil drone; truk
angkat garpu.; truk sampah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528428
: 11/09/2019 00:00:00
: 40201907832R 11/04/2019 SG
: GOTRUCK HOLDINGS PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 7 Temasek Boulevard, #16-01 Suntec Tower One Singapore 038987
:
: 12 Marina Boulevard, #28-00 Marina Bay Financial Centre Singapore 018982

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: goTruck!
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 38, 39, 9, 42
: ===Administrasi Bisnis; Analisis harga biaya; Evaluasi Statistik data pemasaran; Iklan; Layanan Call Center merupakan
penyediaan informasi bisnis; Layanan ahli efisiensi bisnis; Layanan iklan dan publisitas yang berkaitan dengan kendaraan, truk
Tipper, truk, sewa rumah; Layanan manajemen bisnis dan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer
global; Layanan pengadaan untuk orang lain [pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain]; Layanan perantara bisnis;
Layanan publisitas; Manajemen Bisnis; Manajemen Bisnis, administrasi, organisasi dan operasi dari kendaraan, truk Tipper,
truk dan sistem sewa truk; Manajemen Bisnis, administrasi, organisasi kendaraan, truk Tipper, truk dan sistem sewa mobil
dalam sifat manajemen Pemesanan sewa dengan kendaraan pihak ketiga lokal, truk Tipper, truk, Lori, operator; Perencanaan
dan Penyelenggaraan Pameran Dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; administrasi komersial dari
lisensi barang dan jasa orang lain; analisis data bisnis; bantuan manajemen komersial atau industri; iklan online di jaringan
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komputer; iklan online melalui jaringan komunikasi komputer; investigasi bisnis; jasa agen periklanan; kompilasi Statistik;
kompilasi informasi ke dalam database; konsultasi bisnis di bidang kendaraan, truk Tipper, truk dan jasa manajemen armada
kapal; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pengembangan dan pengoperasian kendaraan, truk Tipper, truk dan sistem
sewa mobil dan konsep armada; layanan perantara komersial; manajemen bisnis dan layanan konsultasi bisnis yang berkaitan
dengan organisasi transportasi; memberikan informasi bisnis melalui situs web; memberikan informasi tentang kendaraan, truk
Tipper, truk dan Jasa Penyewaan Mobil, yaitu informasi produk konsumen dan informasi perbandingan harga; memperbarui
dan memelihara data dalam basis data komputer; mengoperasikan pasar online yang mempromosikan kendaraan, truk Tipper,
truk dan Jasa Penyewaan Mobil; mengoperasikan pasar online yang menawarkan layanan pemasaran dan penjadwalan untuk
Penyewaan kendaraan, truk Tipper, truk, dan Jasa Penyewaan Mobil; optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan;
organisasi, manajemen bisnis dan layanan administrasi sehubungan dengan penyediaan manfaat untuk loyalitas pelanggan
dan skema pengguna yang sering; pemasaran; pemrosesan data ter komputerisasi; pencarian sponsor; penelitian bisnis;
pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; penilaian bisnis; penyebaran informasi bisnis; penyebaran informasi
komersial; penyebaran materi dan layanan secara online atau melalui sarana elektronik atau; penyediaan informasi konsumen
yang berkaitan dengan kendaraan, truk Tipper, truk dan Jasa Penyewaan Mobil; penyewaan ruang iklan; peramalan ekonomi;
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi online pada jaringan komputer; promosi penjualan
melalui program loyalitas pelanggan, Penukaran poin loyalitas dengan produk dan layanan; promosi penjualan untuk orang
lain; publisitas dan layanan promosi penjualan; systemization data dalam database komputer; verifikasi pemrosesan data===
===Layanan olahpesan digital nirkabel; Layanan telekomunikasi, yaitu, routing panggilan, pesan SMS, dan pushpemberitahuan untuk kendaraan pihak ketiga lokal, truk Tipper, truk, Lori, operator melalui ponsel, perangkat mobile; Layanan
transmisi informasi melalui jaringan digital; Penyewaan Peralatan Telekomunikasi; Penyiaran nirkabel; Telekomunikasi;
elektronik transmisi data; elektronik transmisi suara; komputer membantu pengiriman pesan dan gambar; komunikasi data
dengan cara telekomunikasi; komunikasi dengan cara elektronik; komunikasi dengan ponsel; komunikasi melalui jaringan
serat optik; komunikasi melalui radio; komunikasi oleh terminal komputer; komunikasi telepon selular; layanan komunikasi
nirkabel; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; menyediakan akses ke database; 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 program komputer di jaringan data; menyediakan akses
pengguna ke sinyal Positioning global untuk tujuan navigasi; menyediakan chatroom internet; menyediakan informasi,
termasuk online, tentang telekomunikasi yang berkaitan dengan kendaraan, truk Tipper, truk; menyediakan koneksi
telekomunikasi ke jaringan komputer global; pengiriman pesan elektronik; pengiriman pesan elektronik yang digunakan untuk
organisasi kendaraan, truk tipper, truk dan sewa truk; pengiriman pesan melalui situs web; penyediaan akses ke sistem pesan
elektronik; penyiaran atau transmisi pesan dan informasi yang direkam; pertukaran data elektronik yang disimpan dalam
database yang dapat diakses melalui jaringan telekomunikasi; siaran informasi melalui televisi; transmisi dibantu komputer
pesan dan gambar untuk organisasi kendaraan, truk Tipper, truk dan mobil sewa; transmisi elektronik gambar; transmisi
elektronik informasi; transmisi file digital===
===Broker transportasi dalam sifat mengoperasikan kendaraan, truk Tipper, truk dan Jasa Penyewaan Mobil dalam
hubungannya dengan kendaraan pihak ketiga lokal, truk Tipper, truk, Lori, operator; Jasa biro perjalanan, yaitu membuat
reservasi dan Pemesanan untuk transportasi; Jasa lembaga untuk mengatur pengangkutan barang; Jasa perantara angkutan
dan transportasi; Kemasan dan penyimpanan barang; Layanan agen untuk mengatur transportasi; Layanan konsultasi
distribusi terkomputerisasi yang berkaitan dengan; Pemesanan transportasi; Pemesanan transportasi melalui jaringan
komputer global; Transportasi; kendaraan parkir; memberikan informasi yang berkaitan dengan kendaraan, truk, truk dan jasa
angkutan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan Pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui
sarana elektronik; menyediakan informasi tentang sewa dan penggunaan kendaraan, truk Tipper, truk, truk; menyediakan
informasi, termasuk online, tentang transportasi; menyediakan reservasi online, Pemesanan dan layanan pencarian untuk
kendaraan, truk Tipper, truk; menyewa kendaraan transportasi; pengaturan perjalanan; penyediaan informasi, bantuan dan
konsultasi yang berkaitan dengan transportasi untuk memfasilitasi Penyewaan kendaraan, truk; penyediaan kendaraan, truk
Tipper, truk dan Jasa Penyewaan Mobil; penyediaan layanan informasi, konsultasi dan konsultansi sehubungan dengan
semua layanan tersebut di atas.; reservasi transportasi; sewa kendaraan; sewa ruang parkir; sewa sistem parkir mekanik;
sewa tempat parkir; sewa truk; transportasi broker; transportasi logistik; truk Tipper sewa===
===Akselerometer yang terintegrasi dengan aparatur global positioning; Aparat Global Positioning System [GPS]; Global
Positioning System [GPS] receiver; Ilmiah, bahari, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran,
pensinyalan, pengecekan (pengawasan), peralatan dan instrumen pengajaran yang menyelamatkan jiwa dan mengajar;
Publikasi multimedia elektronik dan rekaman.; Server komunikasi [perangkat keras komputer]; Tampilan tanda logam
[bercahaya atau mekanik]; akumulator pengisian aparat; akumulator, listrik, untuk kendaraan; alat untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar; aparat keamanan untuk menerima, menyimpan, memproses dan mentransmisikan
audio dan/atau sinyal video; aparat transaksi keuangan elektronik; aplikasi perangkat lunak jaringan yang dapat didownload
program komputer; aplikasi perangkat lunak komputer, download; aplikasi piranti lunak; baterai, listrik, untuk kendaraan;
compact disc, DVD dan media perekaman digital lainnya; elektronik Positioning System global; iklan signboards, bercahaya;
instrumen navigasi; jaringan area lokal; komputer dan telekomunikasi hardware jaringan; komputer perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk mengatur dan pengolahan sewa kendaraan, truk Tipper, truk, truk; komputer perangkat lunak
mesin pencari; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; menampilkan tanda bahan non-logam [bercahaya
atau mekanik]; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; mesin untuk mengeksekusi transaksi
keuangan jarak jauh; microchip; operator data magnetik, cakram rekaman; papan tampilan elektronik; peralatan antar
komunikasi; peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan
listrik; peralatan navigasi elektronik dan pemosisian dan instrumen; peralatan navigasi satelit dan perangkat; peralatan
pelacakan kendaraan; peralatan pemrosesan data elektronik; peralatan pengolahan data (listrik dan mekanik) untuk sewa
kendaraan, truk Tipper, truk, Lori; peralatan pengolahan data elektronik; peralatan pengolahan data listrik; peralatan
pengolahan data, komputer, direkam program komputer, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat didownload, perangkat
lunak komputer dan paket perangkat lunak untuk sewa kendaraan, truk Tipper, truk, truk; perangkat keras komputer;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel dimaksudkan untuk sewa kendaraan, truk Tipper, truk, truk; perangkat lunak
aplikasi mobile untuk koordinasi layanan transportasi, yaitu perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman
kendaraan, truk Tipper, truk; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mendapatkan, mengatur dan Pemesanan layanan
transportasi; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer dan paket perangkat lunak yang berkaitan; perangkat lunak
komputer dan paket perangkat lunak yang berkaitan dengan transaksi keuangan; perangkat lunak komputer untuk administrasi
jaringan area lokal komputer, jaringan nirkabel, dan jaringan kawat; perangkat lunak komputer untuk administrasi
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jaringan komputer; perangkat lunak komputer untuk koordinasi layanan transportasi; perangkat lunak komputer untuk
membuat database informasi dan data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk mendapatkan, mengatur dan
memesan layanan transportasi; perangkat lunak komputer untuk mengatur, mengelola dan mengelola menyewa kendaraan,
truk Tipper, truk, truk; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer; perangkat lunak
yang dapat didownload dalam sifat aplikasi mobile untuk sewa kendaraan, truk Tipper, truk, truk; program komputer untuk
digunakan dalam pengolahan data yang berkaitan dengan catatan keuangan; publikasi elektronik, dapat diunduh; router
jaringan; tanda digital; tanda iklan diterangi; tanda listrik; tanda tampilan iklan [mekanis atau bercahaya]===
===Analisis industri dan layanan penelitian; Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Jasa
ilmiah dan teknologi dan penelitian dan desain yang terkait dengannya; Jasa inspeksi teknis; Layanan Pengujian teknis;
Layanan aplikasi penyedia layanan dalam sifat menyediakan program komputer untuk digunakan dalam kendaraan, truk
Tipper, truk dan layanan reservasi truk, untuk penjadwalan, perencanaan, pengorganisasian, mengelola penggunaan
sementara kendaraan, truk Tipper, truk, truk; Layanan autentikasi untuk dokumen elektronik dan e-mail; Layanan keamanan
jaringan [tes dan penilaian risiko jaringan elektronik]; Layanan komputasi awan yang berkaitan dengan penyediaan platform
online untuk transportasi, kendaraan, truk Tipper, truk, dan rumah sewa; Layanan pemrograman komputer untuk keamanan
data elektronik; Layanan penyedia layanan aplikasi; desain sistem komputer; duplikasi program komputer; instalasi perangkat
lunak komputer; konversi data dari program komputer dan data, bukan konversi fisik; layanan komputer, yaitu, hosting,
memelihara dan mengelola platform perangkat lunak komputer untuk pengorganisasian, administrasi dan manajemen
kendaraan, truk tipper, truk dan truk sewa; memperbarui Bank memori dari sistem komputer; memperbarui halaman rumah
untuk jaringan komputer; memperbarui perangkat lunak komputer; memperbarui program komputer; menyediakan
penggunaan sementara on-line perangkat lunak operasi non-download untuk jaringan komputer dan server, dan untuk
mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan; pemantauan sistem komputer dengan akses remote; pemeliharaan
perangkat lunak komputer; pemeliharaan program komputer; pemulihan data komputer; penelitian teknis; penelitian,
pengembangan, desain dan peningkatan perangkat lunak komputer; penelitian, perancangan dan pengembangan mikrochip
komputer dan jaringan komunikasi data; penyediaan perangkat lunak berbasis web dan non-download online untuk
pemesanan dan Pemesanan yang berkaitan dengan kendaraan, truk Tipper, truk dan sewa; penyediaan perangkat lunak
berbasis web dan non-download online untuk transportasi, kendaraan, truk Tipper, truk dan rumah sewa; penyediaan
sementara penggunaan program komputer non-download untuk digunakan dalam penjadwalan, perencanaan,
pengorganisasian, mengelola dan menyediakan sementara penggunaan kendaraan, truk Tipper, truk, truk; perangkat lunak
sebagai layanan [SaaS]; platform hosting di internet, jaringan selular atau jaringan komunikasi, yaitu, platform untuk mengatur
kendaraan, truk Tipper, truk dan sewa mobil; sewa perangkat lunak komputer dan program; situs komputer hosting [situs
web]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547873
: 12/09/2019 00:00:00
:
: METEO OPERATIONS ITALIA (MOPI) S.R.L.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via G. Frova 34 I-20092 Cinisello Balsamo (MI)
: BUGNION S.P.A.
: Viale Lancetti, 17 I-20158 Milano

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MH POWERMETEO DOME
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 28
: ===Kacamata hitam; Pra-direkam dvd, cd, kaset video, dan laser disk yang menampilkan musik dan / atau program live action
atau film atau kartun animasi; cakram permainan komputer; cakram video game; helm pengendara sepeda; kartrid permainan
komputer; kartrid video game; menyediakan perangkat lunak permainan komputer interaktif online yang dapat diakses melalui
jaringan elektronik oleh pengguna jaringan.; perangkat lunak permainan; program perangkat lunak untuk video game; program
permainan komputer multimedia interaktif; program untuk permainan komputer; program video game interaktif; video game
interaktif realitas virtual yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer===
===Boneka; Layang; Mainan action figure dan aksesoris untuk itu, mainan aksi mekanik; Skateboard; Wayang; air
menyemprotkan mainan; aksesoris boneka; arcade permainan; artikel senam dan olahraga, yaitu bola untuk olahraga;
bantalan siku untuk penggunaan atletik; bermain bola; bermain game peran; bola biliar; bola karet; boneka bean bag; boneka
mainan; bumper kolam renang dan meja sepak bola dan bagian-bagian dan komponen untuk itu, dan tabel yang relevan
lainnya dan aksesoris; ekstensi isyarat; flaying cakram; isyarat kapur; isyarat kolam renang; jam mainan dan jam tangan;
kasus isyarat kolam renang; kendaraan mainan radio-controlled; kereta luncur salju untuk penggunaan rekreasi; kolam renang
bola; kolam renang permainan; kolam renang tiup [artikel bermain]; kolam renang tiup untuk penggunaan rekreasi; mainan
aksi yang dioperasikan dengan baterai; mainan ditekuk; mainan hewan; mainan kendaraan; mainan moel hobbycraft kit;
mainan tiup; membangun permainan; memeras mainan; mesin pinball; ornamen pohon Natal (kecuali permen atau artikel
iluminasi); papan renang untuk penggunaan rekreasi; papan salju; papan selancar; pelindung lutut [artikel olahraga]; penutup
untuk meja biliar; permainan kartu; permainan kartu.; permainan video yang dioperasikan dengan koin; pinball-jenis
permainan; playsets untuk action figure; playsets untuk membuat-percaya bermain pertempuran atau kegiatan petualangan;
polishers untuk tips isyarat; rak bola dan isyarat; ruang tamu permainan; senjata mainan; sepatu roda in-line; sepatu roda rol;
set catur; sirip papan selancar; sirip untuk berenang; sling tembakan [artikel olahraga]; tabel permainan, yaitu meja biliar; topi
pesta yang terbuat dari kertas; unit genggam untuk bermain video game; yoyos , Indonesia===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020200875616
: 13/09/2019 00:00:00
:
: Linde Aktiengesellschaft

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Klosterhofstrasse 1 80331 München
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LASERLINE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1
: ===Campuran gas dan gas untuk tujuan industri dan ilmiah.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201544371
: 16/09/2019 00:00:00
:
: SOUNDKING ELECTRONICS&SOUND CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: NO.818 CHENGXIN ROAD, YINZHOU DISTRICT, NINGBO ZHEJIANG
: NINGBO ZHIYUAN INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LTD
: (12-4), No. 796, Yaoai Road, Jiangdong District, Ningbo City Zhejiang Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: cadac
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Anggota komposit elektroakustik (istilah terlalu kabur menurut pendapat Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b)
Peraturan); alat transmisi suara; berbicara tabung; gema waktu tunda; headphone; lemari untuk pengeras suara; megafon;
mikrofon; peralatan hiburan yang digunakan dalam hubungannya dengan tampilan eksternal atau monitor (istilah terlalu samar
menurut pendapat Biro Internasional? Aturan 13 (2) (b) dari Regulasi).; skrup akustik; tanduk untuk pengeras suara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-10 Shinden-Nishimachi, Daito City Osaka 574-0057
: SASAGAWA Taku
: c/o BUNKYO PATENT FIRM, Bell Square Hongo 5F, 1-25-4 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CLASS ONE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Persiapan pembersihan; degreasers, selain untuk digunakan dalam proses manufaktur; persiapan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538989
: 27/09/2019 00:00:00
: 77283 27/03/2019 JM
: Apple Inc.

Alamat Pemohon

: One Apple Park Way Cupertino CA 95014

: M0020201544011
: 26/09/2019 00:00:00
: 2019-045753 01/04/2019 JP
: SHIN-EI SANGYO CO., LTD. , THE BIZSER CO., LTD.
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Thomas R. La Perle Apple Inc.
: One Apple Park Way MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Music
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 38, 41, 42
: ===Penyiaran dan transmisi suara, data, gambar, musik, audio, video, multimedia, televisi, dan radio melalui jaringan
telekomunikasi; layanan penyiaran audio dan video melalui Internet yang menampilkan pertunjukan, dokumenter, musik, dan
wawancara yang menampilkan artis musik; menyediakan akses ke situs web, database, papan buletin elektronik, forum online,
direktori, musik, dan program konten audio dan video di Internet melalui jaringan telekomunikasi; menyediakan streaming
konten hiburan audio dan video kepada pengguna melalui layanan berlangganan yang disediakan secara online melalui
jaringan komunikasi.; pengiriman musik digital melalui transmisi elektronik; penyiaran audio dan penyiaran video yang
menampilkan artis musik; siaran dan transmisi streaming konten musik, audio, video, dan multimedia melalui jaringan
telekomunikasi; siaran dan transmisi streaming konten musik, audio, video, dan multimedia melalui radio, televisi, internet, dan
satelit untuk penggunaan bisnis; streaming data; streaming konten audio dan visual yang menampilkan artis musik; streaming
materi audio dan video di Internet yang menampilkan pertunjukan, dokumenter, musik, dan wawancara yang menampilkan
artis musik; transfer musik, audio, video, dan multimedia kepada pengguna yang cocok melalui jaringan telekomunikasi===
===Mengatur, mengorganisir, melakukan, dan menyajikan konser, pertunjukan musik langsung, acara khusus hiburan dalam
sifat acara musik dan budaya, acara seni dan budaya, hiburan teater dalam sifat pertunjukan teater langsung, dan pameran
untuk tujuan hiburan; layanan hiburan dalam sifat pengembangan, penciptaan, produksi, dan distribusi artis musik video
dokumenter seri; layanan hiburan musik, radio, televisi dan video, yaitu, pengaturan kustom dan pengeditan program musik,
audio dan video; layanan hiburan, yaitu, memberikan informasi, ulasan dan rekomendasi pribadi hiburan dalam sifat musik,
seni dan acara budaya, konser, pertunjukan musik dan budaya langsung, pameran untuk tujuan hiburan, festival musik untuk
tujuan budaya atau hiburan, dan pameran untuk tujuan hiburan; layanan hiburan, yaitu, memberikan ulasan, dan peringkat,
dan menyediakan situs web interaktif untuk tujuan hiburan untuk berbagi ulasan, dan peringkat pengguna semua yang
berkaitan dengan hiburan, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan musik langsung, pameran hiburan, festival musik untuk
tujuan budaya atau hiburan, dan pameran untuk tujuan hiburan (istilah terlalu kabur menurut pendapat Biro Internasional?
Peraturan 13 (2) (b) Peraturan); layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik on-line yang tidak dapat diunduh, wawancara,
pertunjukan musik live, dan video yang menampilkan artis musik melalui situs web; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
musik yang tidak dapat diunduh, pra-rekaman, program video, dan grafis untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler
melalui jaringan komputer global dan jaringan nirkabel.; layanan hiburan, yaitu, menyediakan program televisi, radio, audio,
program video, podcast, dan webcast yang sedang berlangsung di bidang hiburan; layanan hiburan, yaitu, seri program
multimedia yang menampilkan artis musik yang didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi;
layanan musik, yaitu, menyediakan latar belakang yang diprogram khusus musik yang tidak dapat diunduh untuk perusahaan
ritel, area publik, dan perusahaan komersial melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, dan
jaringan nirkabel; layanan pemrograman musik kustom; layanan perekaman dan produksi audio dan video untuk orang lain;
memberikan informasi di bidang hiburan, musik, olahraga, berita di bidang musik dan hiburan, serta seni dan budaya melalui
website dan aplikasi komputer; menyediakan informasi hiburan, informasi olahraga, informasi musik, berita di bidang musik
dan hiburan, dan informasi seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; menyediakan musik pra-rekaman,
program video untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan jaringan nirkabel;
menyediakan pemrograman audio dan video yang menampilkan hiburan, olahraga, musik, informasi, dan berita melalui
jaringan telekomunikasi; menyediakan pemrograman audio dan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan hiburan,
olahraga, musik, informasi, dan pemrograman berita acara saat ini; menyediakan publikasi yang tidak dapat diunduh dalam
sifat artikel, semua di bidang musik dan hiburan, untuk tujuan hiburan melalui situs web; pelaporan berita di bidang musik dan
hiburan; penyediaan hiburan live dan hiburan rekaman, yaitu, pertunjukan musik; produksi dan distribusi program radio,
program televisi, dan rekaman suara; produksi tampilan musik dan video yang diprogram untuk pelanggan; publikasi artikel,
semua di bidang musik dan hiburan===
===Menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam menghasilkan rekomendasi audio,
video, data, teks, dan konten multimedia lainnya yang disesuaikan; hosting situs web interaktif yang menampilkan teknologi
yang memungkinkan pengguna untuk meng-upload, menyimpan, berbagi dan melihat dan memposting gambar, audio, video,
podcast, dan konten multimedia.; hosting situs web yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh konten hiburan audio
dan video melalui layanan berlangganan yang disediakan secara online melalui jaringan komunikasi; hosting situs web yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melihat pratinjau, melihat, meng-upload, download, posting,
mengedit, menyimpan, berbagi, membeli, dan meninjau gambar, audio, video, publikasi, podcast, dan konten multimedia;
layanan komputer, yaitu, menyediakan halaman web yang disesuaikan dan format umpan data lainnya yang menampilkan
umpan informasi yang disesuaikan pengguna di bidang berita, komentar, dan informasi lainnya, konten dari berkala, blog, dan
situs web, dan konten teks, audio, video, dan multimedia lainnya; layanan penyimpanan data elektronik; membuat indeks
informasi online, situs web, dan sumber daya lain berbasis situs web yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk
orang lain; menyediakan informasi yang berkaitan dengan perangkat keras komputer dan teknologi perangkat lunak yang
disediakan on-line melalui jaringan komputer global dan Internet; menyediakan mesin pencari untuk mendapatkan data melalui
internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer online
yang tidak dapat diunduh untuk tujuan hiburan untuk berbagi ulasan, dan peringkat pengguna semua yang berkaitan dengan
hiburan, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan musik langsung, pameran hiburan, festival musik untuk tujuan budaya
atau hiburan, dan pameran untuk tujuan hiburan; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan dalam membuat dan berbagi daftar putar file audio dan multimedia; menyediakan perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk digunakan dalam memutar, mengatur, mengunduh, mentransmisikan, memanipulasi, dan meninjau file
audio dan file media; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam pengiriman,
distribusi, dan transmisi musik digital dan konten audio, video, teks, dan multimedia terkait hiburan; menyediakan perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan layanan berlangganan musik online===
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===Penyiaran dan transmisi suara, data, gambar, musik, audio, video, multimedia, televisi, dan radio melalui jaringan
telekomunikasi; layanan penyiaran audio dan video melalui Internet yang menampilkan pertunjukan, dokumenter, musik, dan
wawancara yang menampilkan artis musik; menyediakan akses ke situs web, database, papan buletin elektronik, forum online,
direktori, musik, dan program konten audio dan video di Internet melalui jaringan telekomunikasi; menyediakan streaming
konten hiburan audio dan video kepada pengguna melalui layanan berlangganan yang disediakan secara online melalui
jaringan komunikasi.; pengiriman musik digital melalui transmisi elektronik; penyiaran audio dan penyiaran video yang
menampilkan artis musik; siaran dan transmisi streaming konten musik, audio, video, dan multimedia melalui jaringan
telekomunikasi; siaran dan transmisi streaming konten musik, audio, video, dan multimedia melalui radio, televisi, internet, dan
satelit untuk penggunaan bisnis; streaming data; streaming konten audio dan visual yang menampilkan artis musik; streaming
materi audio dan video di Internet yang menampilkan pertunjukan, dokumenter, musik, dan wawancara yang menampilkan
artis musik; transfer musik, audio, video, dan multimedia kepada pengguna yang cocok melalui jaringan telekomunikasi===
===Mengatur, mengorganisir, melakukan, dan menyajikan konser, pertunjukan musik langsung, acara khusus hiburan dalam
sifat acara musik dan budaya, acara seni dan budaya, hiburan teater dalam sifat pertunjukan teater langsung, dan pameran
untuk tujuan hiburan; layanan hiburan dalam sifat pengembangan, penciptaan, produksi, dan distribusi artis musik video
dokumenter seri; layanan hiburan musik, radio, televisi dan video, yaitu, pengaturan kustom dan pengeditan program musik,
audio dan video; layanan hiburan, yaitu, memberikan informasi, ulasan dan rekomendasi pribadi hiburan dalam sifat musik,
seni dan acara budaya, konser, pertunjukan musik dan budaya langsung, pameran untuk tujuan hiburan, festival musik untuk
tujuan budaya atau hiburan, dan pameran untuk tujuan hiburan; layanan hiburan, yaitu, memberikan ulasan, dan peringkat,
dan menyediakan situs web interaktif untuk tujuan hiburan untuk berbagi ulasan, dan peringkat pengguna semua yang
berkaitan dengan hiburan, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan musik langsung, pameran hiburan, festival musik untuk
tujuan budaya atau hiburan, dan pameran untuk tujuan hiburan (istilah terlalu kabur menurut pendapat Biro Internasional?
Peraturan 13 (2) (b) Peraturan); layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik on-line yang tidak dapat diunduh, wawancara,
pertunjukan musik live, dan video yang menampilkan artis musik melalui situs web; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
musik yang tidak dapat diunduh, pra-rekaman, program video, dan grafis untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler
melalui jaringan komputer global dan jaringan nirkabel.; layanan hiburan, yaitu, menyediakan program televisi, radio, audio,
program video, podcast, dan webcast yang sedang berlangsung di bidang hiburan; layanan hiburan, yaitu, seri program
multimedia yang menampilkan artis musik yang didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi;
layanan musik, yaitu, menyediakan latar belakang yang diprogram khusus musik yang tidak dapat diunduh untuk perusahaan
ritel, area publik, dan perusahaan komersial melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, dan
jaringan nirkabel; layanan pemrograman musik kustom; layanan perekaman dan produksi audio dan video untuk orang lain;
memberikan informasi di bidang hiburan, musik, olahraga, berita di bidang musik dan hiburan, serta seni dan budaya melalui
website dan aplikasi komputer; menyediakan informasi hiburan, informasi olahraga, informasi musik, berita di bidang musik
dan hiburan, dan informasi seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; menyediakan musik pra-rekaman,
program video untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan jaringan nirkabel;
menyediakan pemrograman audio dan video yang menampilkan hiburan, olahraga, musik, informasi, dan berita melalui
jaringan telekomunikasi; menyediakan pemrograman audio dan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan hiburan,
olahraga, musik, informasi, dan pemrograman berita acara saat ini; menyediakan publikasi yang tidak dapat diunduh dalam
sifat artikel, semua di bidang musik dan hiburan, untuk tujuan hiburan melalui situs web; pelaporan berita di bidang musik dan
hiburan; penyediaan hiburan live dan hiburan rekaman, yaitu, pertunjukan musik; produksi dan distribusi program radio,
program televisi, dan rekaman suara; produksi tampilan musik dan video yang diprogram untuk pelanggan; publikasi artikel,
semua di bidang musik dan hiburan===
===Menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam menghasilkan rekomendasi audio,
video, data, teks, dan konten multimedia lainnya yang disesuaikan; hosting situs web interaktif yang menampilkan teknologi
yang memungkinkan pengguna untuk meng-upload, menyimpan, berbagi dan melihat dan memposting gambar, audio, video,
podcast, dan konten multimedia.; hosting situs web yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh konten hiburan audio
dan video melalui layanan berlangganan yang disediakan secara online melalui jaringan komunikasi; hosting situs web yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melihat pratinjau, melihat, meng-upload, download, posting,
mengedit, menyimpan, berbagi, membeli, dan meninjau gambar, audio, video, publikasi, podcast, dan konten multimedia;
layanan komputer, yaitu, menyediakan halaman web yang disesuaikan dan format umpan data lainnya yang menampilkan
umpan informasi yang disesuaikan pengguna di bidang berita, komentar, dan informasi lainnya, konten dari berkala, blog, dan
situs web, dan konten teks, audio, video, dan multimedia lainnya; layanan penyimpanan data elektronik; membuat indeks
informasi online, situs web, dan sumber daya lain berbasis situs web yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk
orang lain; menyediakan informasi yang berkaitan dengan perangkat keras komputer dan teknologi perangkat lunak yang
disediakan on-line melalui jaringan komputer global dan Internet; menyediakan mesin pencari untuk mendapatkan data melalui
internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer online
yang tidak dapat diunduh untuk tujuan hiburan untuk berbagi ulasan, dan peringkat pengguna semua yang berkaitan dengan
hiburan, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan musik langsung, pameran hiburan, festival musik untuk tujuan budaya
atau hiburan, dan pameran untuk tujuan hiburan; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan dalam membuat dan berbagi daftar putar file audio dan multimedia; menyediakan perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk digunakan dalam memutar, mengatur, mengunduh, mentransmisikan, memanipulasi, dan meninjau file
audio dan file media; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam pengiriman,
distribusi, dan transmisi musik digital dan konten audio, video, teks, dan multimedia terkait hiburan; menyediakan perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan layanan berlangganan musik online===
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:
: 35, 36, 38, 41, 9, 42, 45
: ===Layanan rujukan jaringan bisnis umum, yaitu mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan melewati arahan dan
arahan bisnis; Periklanan; administrasi Bisnis; administrasi bisnis program loyalitas konsumen; administrasi program insentif
menggunakan aplikasi seluler; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas yang
melibatkan diskon atau insentif; fungsi kantor; jasa konsultasi bisnis; jasa perantara untuk pembelian dan penjualan barang;
jasa periklanan dan promosi untuk orang lain, yaitu menempatkan iklan dan tampilan promosi untuk orang lain di situs
elektronik yang diakses melalui jaringan komputer; kalender elektronik dan layanan pengingat untuk tujuan bisnis yang
diberikan melalui jaringan komputer untuk mengatur dan mencatat janji temu dan acara di sifat situs web dengan fitur untuk
mengatur janji temu, pengingat, dan tanggal; kompilasi direktori bisnis online; konsultasi bisnis dan bantuan terkait
pengoperasian, pengelolaan, periklanan, dan pemasaran situs web untuk orang lain; konsultasi pemasaran bisnis di bidang
situs web perdagangan online; layanan berlangganan buku, majalah dan majalah.; layanan loyalitas konsumen untuk tujuan
komersial, promosi dan / atau periklanan; layanan ritel online yang terhubung dengan penjualan musik digital yang dapat
diunduh; manajemen bisnis; memberikan informasi melalui internet mengenai barang dan jasa orang lain yang bersifat
sebagai pedoman pembeli; memberikan informasi mengenai kupon yang diberikan oleh orang lain untuk tujuan promosi;
memberikan program penghargaan insentif bagi pelanggan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
mengoperasikan pusat perbelanjaan online dengan tautan ke situs web ritel orang lain; mengatur langganan ke layanan
telekomunikasi untuk orang lain; menyediakan direktori informasi komersial dan residensial online di internet; menyediakan
informasi pasar barang; menyediakan informasi produk konsumen melalui internet; menyediakan layanan informasi direktori
online yang juga menampilkan hyperlink ke situs web lain; menyediakan layanan perantara pertukaran barang melalui internet;
menyediakan panduan periklanan online yang dapat dicari yang menampilkan barang dan jasa vendor online, mengiklankan
barang dan jasa vendor online melalui panduan online yang dapat dicari, menyediakan marketplace online untuk penjual
barang dan atau jasa, penyajian barang di media komunikasi, untuk tujuan ritel; pelelangan; pengolah kata; pengolahan data
terkomputerisasi; penyebarluasan materi periklanan yaitu penyediaan iklan dan grafik, multimedia dan gambar interaktif
melalui jaringan komputer untuk digunakan pada home page pribadi; penyediaan layanan perbandingan harga online;
penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; periklanan; persewaan spanduk iklan online; produksi
rekaman video untuk tujuan periklanan; sewa ruang iklan; sistemisasi informasi ke dalam database komputer===
===Bank internet; Pertanggungan; administrasi kepercayaan keuangan; evaluasi keuangan; informasi, penasihat dan layanan
konsultasi yang berkaitan dengan; jaminan; jaminan pinjaman; jasa investasi keuangan; jasa kliring untuk transaksi
pembayaran; jasa pemrosesan pembayaran; kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan; konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan pelaksanaan transaksi pembayaran non tunai; layanan administrasi pembayaran; layanan informasi yang berkaitan
dengan pembayaran otomatis akun; layanan informasi yang berkaitan dengan transfer dana otomatis; layanan kartu kredit;
layanan kartu kredit dan kartu debit; layanan kartu transaksi pembayaran; layanan keuangan; layanan keuangan yang
berkaitan dengan asuransi; layanan keuangan, yaitu, pemrosesan dan administrasi pembayaran mobile; layanan konsultasi
keuangan dan investasi pribadi; layanan mata uang asing; layanan pembayaran dan verifikasi dana; layanan pembayaran
otomatis; layanan pembayaran perdagangan elektronik; layanan pembayaran seluler; layanan pembayaran yang disediakan
melalui perangkat dan perangkat telekomunikasi nirkabel; layanan pembayaran yang disediakan melalui pusat panggilan;
layanan pemrosesan transaksi pembayaran; layanan perbankan; layanan perbankan otomatis yang berkaitan dengan
transaksi kartu kredit; layanan pinjaman; layanan pinjaman cicilan; layanan pinjaman keuangan; layanan transfer dana
elektronik; layanan verifikasi kartu kredit; manajemen investasi; manajemen investasi untuk klub dan perkumpulan bersama;
melakukan transaksi keuangan; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; memberikan informasi dan nasehat di
bidang keuangan pribadi, investasi keuangan pribadi, dan aspek keuangan pensiun; memberikan informasi perbankan;
memberikan informasi, statistik dan komentar di bidang keuangan.; mempercayai layanan investasi; memproses pembayaran
elektronik yang dilakukan melalui kartu prabayar; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan
komunikasi elektronik; memproses pembayaran yang dilakukan dengan kartu kredit; memproses transaksi kartu debit untuk
orang lain; memproses transaksi kartu kredit untuk orang lain; menerbitkan kartu kredit; mengatur transaksi keuangan; operasi
kepercayaan keuangan; pemberian pinjaman; pembiayaan pinjaman; pemrosesan pembayaran di pod dan kios vendor;
pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global; pemrosesan
transaksi kartu kredit elektronik; pemrosesan transaksi pembayaran melalui internet; pemrosesan transfer dana elektronik,
ach, kartu kredit, kartu debit, cek elektronik dan pembayaran elektronik; penerbitan kartu kredit; pengelolaan investasi dana;
pengelolaan keuangan skema investasi kolektif; pengiriman tagihan dan pembayaran; penjualan kredit (penyediaan keuangan
untuk -); penyediaan informasi yang berkaitan dengan transaksi kartu kredit; penyediaan keuangan untuk penjualan;
penyediaan keuangan untuk penjualan kredit; perbankan elektronik; perbankan internasional; perencanaan kepercayaan
finansial; pertukaran mata uang asing; transaksi kartu kredit elektronik; transaksi keuangan; transaksi moneter; transfer dana
elektronik; transfer elektronik mata uang virtual; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estat===
===Telekomunikasi; informasi tentang telekomunikasi; kantor berita; komunikasi oleh terminal komputer; layanan informasi
komunikasi; layanan konferensi video; layanan papan buletin elektronik; layanan perutean dan persimpangan telekomunikasi;
layanan pesan elektronik; layanan pesan suara; layanan pesan suara dan layanan pesan suara; layanan surat elektronik;
layanan telekomunikasi, yaitu, pesan instan, dan transmisi elektronik teks, audio, video dan multimedia lainnya; layanan
telekonferensi; layanan telepon internet; layanan transmisi sinyal lokasi satelit; memberikan transmisi informasi pada papan
buletin elektronik; menyediakan akses ke data atau dokumen yang disimpan secara elektronik; menyediakan akses ke data
jaringan online; menyediakan akses ke database; menyediakan akses ke database komputer di bidang jaringan sosial,
pengenalan sosial dan kencan.; menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer untuk transfer dan penyebaran
berbagai informasi; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global; menyediakan beberapa akses pengguna ke
jaringan komputer; menyediakan forum online; menyediakan informasi telekomunikasi; menyediakan koneksi telekomunikasi
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ke jaringan komputer global; menyediakan layanan komunikasi telepon melalui terminal komputer dan jaringan; menyediakan
ruang obrolan internet; menyediakan ruang obrolan online dan buletin elektronik / papan pesan untuk transmisi pesan di
antara pengguna di bidang minat umum dan untuk bermain game; menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan
teleshopping; menyediakan tautan komunikasi online yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global
lainnya; pengiriman kartu ucapan secara online; pengiriman surat elektronik; penyediaan koneksi telekomunikasi di internet;
penyediaan koneksi telekomunikasi jaringan informasi komputer global; penyediaan sambungan saluran telekomunikasi;
penyewaan peralatan telekomunikasi; penyiaran konten audio, video, dan multimedia melalui radio, komunikasi seluler,
komunikasi nirkabel, internet, komputer, perangkat seluler, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer; penyiaran
radio online; penyiaran televisi online; sewa kotak surat elektronik; siaran radio; siaran televisi; streaming data; transmisi
elektronik data, pesan, gambar, dan dokumen melalui jaringan komputer, perangkat seluler, dan internet; transmisi file digital;
transmisi informasi online; transmisi informasi ruang obrolan; transmisi komunikasi jaringan serat optik; transmisi komunikasi
ponsel; transmisi komunikasi telegram; transmisi komunikasi telepon; transmisi pesan dan gambar yang dibantu komputer;
transmisi satelit; transmisi telekomunikasi; transmisi telekomunikasi jaringan bernilai tambah; transmisi video-on-demand===
===Hiburan; Pendidikan; informasi hiburan; informasi rekreasi dan hiburan; informasi tentang kegiatan rekreasi; kegiatan
olahraga dan budaya; layanan fotografi online; layanan hiburan; layanan hiburan dalam sifat menyediakan non-download
game online dan kontes yang disediakan melalui jaringan komputer; layanan hiburan dalam sifat seri video tentang keuangan;
layanan hiburan, yaitu, memberikan informasi, statistik dan komentar di bidang pendidikan, hiburan, berita acara saat ini,
taruhan olahraga, dan olahraga untuk anak-anak dan orang dewasa melalui jaringan komputer; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan on-line non-download video di bidang berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, keuangan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesehatan; layanan
hiburan, yaitu, produksi dan hosting podcast di bidang berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, keuangan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesehatan; layanan
lotere; layanan pendidikan; layanan penghibur; layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan wartawan berita; memberikan informasi di bidang olahraga, skor olahraga, statistik olahraga, statistik pemain,
komentar olahraga play-by-play, dan komentar editorial olahraga melalui internet; memberikan informasi mengenai fotografi;
memberikan informasi yang berkaitan dengan permainan elektronik dan komputer; memberikan pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan
gambar elektronik, tidak dapat diunduh; menyediakan hiburan dan televisi listing melalui internet; menyediakan informasi
berita olahraga fantasi online; menyediakan informasi hiburan di bidang berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan
kesehatan yang disediakan melalui situs web; menyediakan informasi olahraga melalui telepon, telepon seluler, perangkat
komunikasi nirkabel, dan internet; menyediakan informasi program TV; menyediakan konten hiburan multimedia yang tidak
dapat diunduh, yaitu, game dan acara berkelanjutan yang menampilkan musik dan olahraga melalui jaringan komputer;
menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan musik pra-download, informasi di bidang musik, dan komentar
dan artikel tentang musik, semua melalui jaringan komputer; menyediakan program TV, tidak dapat diunduh, melalui layanan
video-on-demand; menyediakan program hiburan yang sedang berlangsung disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi
seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer di bidang peristiwa terkini, berita,
komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak,
ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesehatan; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh menyediakan
publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi online dalam sifat newsletter di bidang keuangan yang
ditransmisikan melalui layanan berlangganan untuk digunakan dalam menyediakan analisis, peringatan, dan perkiraan data
keuangan dan ekonomi melalui riset pasar dan alat analisis statistik; menyediakan video online, tidak dapat diunduh;
menyelenggarakan dan menyelenggarakan kontes dan liga olahraga fantasi; organisasi kompetisi; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; pemesanan hiburan; pendidikan dan pelatihan mentoring.; penerbitan desktop elektronik;
penerbitan gambar elektronik secara online; penerbitan online publikasi elektronik; penyediaan pertunjukan musik, video
musik, video, klip film, wawancara selebriti, talk show, pratinjau acara televisi, foto, dan materi multimedia terkait hiburan
lainnya, disediakan melalui situs web; perencanaan dan produksi program TV rekreasi; produksi film, video dan disk; produksi
program video musik untuk disiarkan di jaringan komputer; produksi program video untuk disiarkan di jaringan komputer;
publikasi online buku dan jurnal elektronik; terjemahan buku, majalah, dan majalah===
===Ilmiah, bahari, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), alat
dan instrumen penyelamatan jiwa dan pengajaran; alat pemadam kebakaran; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk berita,
komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak,
sains, teknologi, budaya, dan kebugaran; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan dalam liga olahraga fantasi,
mengelola dan berpartisipasi dalam liga olahraga fantasi, menyediakan pemrograman dan informasi olahraga, memberikan
pratinjau, peringatan, pemutaran ulang, klip video kompetisi olahraga dan umpan webcam di bidang olahraga; aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video.; aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia, dan video di bidang acara saat ini, berita, komentar,
cuaca, olahraga, hiburan, mode, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesehatan; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyiarkan acara olahraga
langsung, penyiaran program olahraga dan informasi olahraga, termasuk skor olahraga, statistik olahraga, statistik pemain,
komentar olahraga play-by-play, dan komentar editorial olahraga; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ruang obrolan
elektronik dan papan buletin; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk surat elektronik, perpesanan elektronik, dan transmisi
data, gambar, dan dokumen elektronik; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk taruhan olahraga; aplikasi seluler yang
dapat diunduh yang ditautkan ke kartu kredit dan rekening bank pengguna, penyedia dan layanan pengembang untuk aplikasi
seluler termasuk keuangan, online ke offline, dan layanan iklan di masa mendatang; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang
menampilkan perangkat lunak untuk SMS, berbagi video gambar, konten multimedia; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam komunikasi grup, yaitu, pesan instan, media sosial, berbagi file, dan
mencari dan memposting teks dan gambar; buku yang diunduh dari internet; compact disc, DVD dan media perekaman digital
lainnya; download aplikasi mobile untuk menyediakan hiburan dan olahraga berita terkait; file gambar yang dapat diunduh; file
musik yang dapat diunduh; film dan program televisi yang dapat diunduh yang menampilkan berita, komentar, cuaca,
olahraga, hiburan, mode, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesehatan yang disediakan melalui layanan video berdasarkan permintaan; film dan
program televisi yang dapat diunduh yang menampilkan berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, keuangan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kebugaran yang disediakan
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melalui layanan video-on-demand; film yang diunduh dari internet; film yang diunduh dari internet, gambar diunduh dari
internet; gambar yang diunduh dari internet; grafis yang dapat diunduh untuk ponsel; kartu kredit; kasir, mesin hitung,
peralatan pengolahan data, komputer; lembaran musik elektronik, dapat diunduh; mekanisme untuk peralatan yang
dioperasikan dengan koin; musik diunduh dari internet, data suara diunduh dari internet; pembawa data magnetik, merekam
disk; pembawa rekaman suara; peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau
mengendalikan; peralatan untuk merekam, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; perangkat lunak komputer;
perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna untuk menemukan pemain game lain dan bermain game melalui
jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk mencari dan mengambil informasi, situs web, dan sumber daya lainnya
di jaringan komputer; perangkat lunak komputer untuk mentransmisikan surat elektronik; perangkat lunak komputer untuk
menyediakan akses beberapa pengguna ke jaringan komputer untuk penyebaran berbagai dan berbagai informasi; perangkat
lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan sumber daya yang tersedia di jaringan komputer;
perangkat lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan di
antara pengguna di bidang kepentingan umum; perangkat lunak komputer untuk pesan elektronik; perangkat lunak komputer
untuk transmisi elektronik data, gambar, dan dokumen melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk mencari, mengambil, mengindeks, dan mengatur data; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
meningkatkan kinerja dan fungsionalitas jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk
menyesuaikan pengalaman menonton, mendengarkan, dan bermain mereka dengan memilih dan mengatur tampilan dan
kinerja elemen audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video, olahraga dan industri hiburan; perangkat
lunak sistem reservasi; podcast yang dapat diunduh di bidang berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, keuangan,
musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesehatan;
program permainan yang diunduh dari internet, media perekaman video; publikasi elektronik, dapat diunduh; sistem tempat
penjualan===
===Layanan ilmiah dan teknologi dan penelitian dan desain yang berkaitan dengannya; analisis industri dan layanan
penelitian; analisis sistem komputer; backup data di luar situs; backup data komputer; bantuan teknis terkait pengoperasian
dan pengelolaan situs web untuk orang lain; desain animasi terkomputerisasi; desain dan konstruksi homepage dan halaman
web; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain halaman web; desain perangkat
lunak komputer; desain perangkat lunak peta elektronik; desain sistem komputer; duplikasi program komputer; gambar
berbantuan komputer; hosting situs web yang menampilkan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk
menemukan pemain game lain dan bermain game melalui jaringan komunikasi; informasi meteorologi; instalasi perangkat
lunak komputer; komputasi awan; konsultasi desain situs web; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi
informasi (TI); konsultasi teknologi komputer; konsultasi tentang desain perangkat lunak komputer; konversi data atau
dokumen dari media fisik ke media elektronik; konversi program dan data komputer, selain konversi fisik; layanan desain
mesin pencari; layanan komputer, yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-line untuk taruhan olahraga; layanan komputer,
yaitu, perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang disediakan secara online untuk pemfilteran spam,
perlindungan firewall, dan kontrol orang tua; layanan pemetaan komputer online; layanan pemetaan, yaitu, hosting situs web
dan situs web link ke informasi geografis, gambar peta, dan perjalanan routing; layanan perlindungan virus komputer;
memberikan informasi desain pakaian; memberikan informasi tentang desain komoditas fashion; membuat atau memelihara
halaman web untuk orang lain; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; membuat dan merancang indeks
informasi berbasis situs web untuk orang lain; memperbarui perangkat lunak komputer; mendesain gaun; mengautentikasi
karya seni; menghosting data, file, aplikasi, dan informasi terkomputerisasi melalui halaman web online yang disesuaikan;
menyediakan halaman web online yang disesuaikan yang menampilkan informasi yang ditentukan pengguna, yang mencakup
mesin pencari dan tautan web online ke situs web lain (istilah terlalu kabur menurut pendapat Biro Internasional - Aturan 13 (2)
(b) Peraturan); menyediakan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; menyediakan mesin
pencari; menyediakan mesin pencari internet; menyediakan mesin pencari internet untuk mencari dan mengambil informasi,
situs web, dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer untuk orang lain; menyediakan mesin pencari untuk
memperoleh data yang menampilkan informasi di bidang berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan,
musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, parenting, sains, teknologi, budaya, dan kebugaran melalui internet;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh; pemantauan sistem
komputer dengan akses jarak jauh; pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi akses yang tidak sah atau pelanggaran
data; pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi kerusakan; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman
komputer; pemrograman komputer untuk pengolahan data; pengembangan dan desain aplikasi seluler; pengembangan
produk; penyedia dan layanan pengembang untuk aplikasi seluler termasuk keuangan, online ke offline dan layanan iklan di
masa mendatang.; penyedia jasa outsourcing di bidang teknologi informasi; penyimpanan data elektronik; penyimpanan data
online; perangkat lunak sebagai layanan; persewaan perangkat lunak komputer; platform sebagai layanan; platform sebagai
layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam komunikasi grup, yaitu, pesan
instan, berbagi file, pencarian dan posting teks dan gambar; sewa ruang server jaringan; sewa server web; web hosting===
===Layanan hukum; bimbingan dan konseling di bidang bimbingan anti bullying online, konseling bimbingan pernikahan,
konseling duka cita, konseling yang berkaitan dengan arahan spiritual; informasi yang berkaitan dengan layanan koordinasi
mode untuk individu; konsultasi gaya pribadi; layanan jejaring sosial; layanan jejaring sosial online; layanan keamanan untuk
perlindungan fisik properti berwujud dan individu; layanan kencan; layanan kencan komputer; layanan pribadi dan sosial yang
diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu yaitu, agen adopsi, pengasuhan anak, pendamping, persewaan
pakaian, layanan persahabatan bagi orang tua dan penyandang cacat, konsultasi di bidang hubungan pribadi, layanan
konsultasi pencegahan kejahatan, layanan kencan yang disediakan; memberikan informasi kencan melalui internet;
memberikan informasi kencan melalui internet.; menyediakan layanan kencan dan perjodohan melalui internet; menyediakan
layanan sosialisasi dan kencan online melalui korespondensi; meramal; ramalan astrologi===
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:
: 35, 36, 38, 41, 9, 42, 45
: ===Iklan; Layanan rujukan jaringan bisnis umum, yaitu mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan melewati arahan
dan arahan bisnis; administrasi bisnis; administrasi bisnis program loyalitas konsumen; administrasi program insentif
menggunakan aplikasi seluler; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas yang
melibatkan diskon atau insentif; fungsi kantor; jasa konsultasi bisnis; jasa perantara untuk pembelian dan penjualan barang;
jasa periklanan dan promosi untuk orang lain, yaitu menempatkan iklan dan tampilan promosi untuk orang lain di situs
elektronik yang diakses melalui jaringan komputer; kalender elektronik dan layanan pengingat untuk tujuan bisnis yang
diberikan melalui jaringan komputer untuk mengatur dan mencatat janji temu dan acara di sifat situs web dengan fitur untuk
mengatur janji temu, pengingat, dan tanggal; kompilasi direktori bisnis online; konsultasi bisnis dan bantuan terkait
pengoperasian, pengelolaan, periklanan, dan pemasaran situs web untuk orang lain; konsultasi pemasaran bisnis di bidang
situs web perdagangan online; layanan berlangganan buku, majalah dan majalah.; layanan loyalitas konsumen untuk tujuan
komersial, promosi dan / atau periklanan; layanan ritel online yang terhubung dengan penjualan musik digital yang dapat
diunduh; manajemen bisnis; memberikan informasi melalui internet mengenai barang dan jasa orang lain yang bersifat
sebagai pedoman pembeli; memberikan informasi mengenai kupon yang diberikan oleh orang lain untuk tujuan promosi;
memberikan program penghargaan insentif bagi pelanggan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
mengoperasikan pusat perbelanjaan online dengan tautan ke situs web ritel orang lain; mengatur langganan ke layanan
telekomunikasi untuk orang lain; menyediakan direktori informasi komersial dan residensial online di internet; menyediakan
informasi pasar barang; menyediakan informasi produk konsumen melalui internet; menyediakan layanan informasi direktori
online yang juga menampilkan hyperlink ke situs web lain; menyediakan layanan perantara pertukaran barang melalui internet;
menyediakan panduan periklanan online yang dapat dicari yang menampilkan barang dan jasa vendor online, mengiklankan
barang dan jasa vendor online melalui panduan online yang dapat dicari, menyediakan marketplace online untuk penjual
barang dan atau jasa, penyajian barang di media komunikasi, untuk tujuan ritel; pelelangan; pengolah kata; pengolahan data
terkomputerisasi; penyebarluasan materi periklanan yaitu penyediaan iklan dan grafik, multimedia dan gambar interaktif
melalui jaringan komputer untuk digunakan pada home page pribadi; penyediaan layanan perbandingan harga online;
penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; periklanan; persewaan spanduk iklan online; produksi
rekaman video untuk tujuan periklanan; sewa ruang iklan; sistemisasi informasi ke dalam database komputer===
===Bank internet; Pertanggungan; administrasi kepercayaan keuangan; evaluasi keuangan; informasi, layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan hal tersebut di atas; jaminan; jaminan pinjaman; jasa investasi keuangan; jasa kliring untuk
transaksi pembayaran; jasa pemrosesan pembayaran; jasa pemrosesan transaksi pembayaran; kliring dan rekonsiliasi
transaksi keuangan; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi pembayaran non tunai; layanan
administrasi pembayaran; layanan informasi yang berkaitan dengan pembayaran otomatis akun; layanan informasi yang
berkaitan dengan transfer dana otomatis; layanan kartu kredit; layanan kartu kredit dan kartu debit; layanan kartu transaksi
pembayaran; layanan keuangan; layanan keuangan yang berkaitan dengan asuransi; layanan keuangan, yaitu pemrosesan
dan administrasi pembayaran seluler; layanan konsultasi keuangan dan investasi pribadi; layanan mata uang asing; layanan
pembayaran otomatis; layanan pembayaran perdagangan elektronik; layanan pembayaran seluler; layanan pembayaran yang
disediakan melalui perangkat dan perangkat telekomunikasi nirkabel; layanan pembayaran yang disediakan melalui pusat
panggilan; layanan perbankan; layanan perbankan otomatis yang berkaitan dengan transaksi kartu kredit; layanan pinjaman;
layanan pinjaman cicilan; layanan pinjaman keuangan; layanan transfer dana elektronik; layanan verifikasi kartu kredit;
manajemen investasi; manajemen investasi untuk klub dan perkumpulan bersama; melakukan transaksi keuangan; melakukan
transaksi pembayaran tanpa uang tunai; memberikan informasi dan nasehat di bidang keuangan pribadi, investasi keuangan
pribadi, dan aspek keuangan pensiun; memberikan informasi perbankan; memberikan informasi, statistik dan komentar di
bidang keuangan.; mempercayai layanan investasi; memproses pembayaran elektronik yang dilakukan melalui kartu prabayar;
memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik; memproses pembayaran
yang dilakukan dengan kartu kredit; memproses transaksi kartu debit untuk orang lain; memproses transaksi kartu kredit untuk
orang lain; menerbitkan kartu kredit; mengatur transaksi keuangan; operasi kepercayaan keuangan; pembayaran dan layanan
verifikasi dana; pemberian pinjaman; pembiayaan pinjaman; pemrosesan pembayaran di pod dan kios vendor; pemrosesan
pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global; pemrosesan transaksi kartu
kredit elektronik; pemrosesan transaksi pembayaran melalui internet; pemrosesan transfer dana elektronik, ach, kartu kredit,
kartu debit, cek elektronik dan pembayaran elektronik; penerbitan kartu kredit; pengelolaan investasi dana; pengelolaan
keuangan skema investasi kolektif; penjualan kredit (penyediaan keuangan untuk -); penyediaan informasi yang berkaitan
dengan transaksi kartu kredit; penyediaan keuangan untuk penjualan; penyediaan keuangan untuk penjualan kredit;
perbankan elektronik; perbankan internasional; perencanaan kepercayaan finansial; pertukaran mata uang asing; transaksi
kartu kredit elektronik; transaksi keuangan; transaksi moneter; transfer dana elektronik; transfer elektronik mata uang virtual;
transmisi tagihan dan pembayaran; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estat===
===Telekomunikasi; informasi tentang telekomunikasi; kantor berita; komunikasi oleh terminal komputer; layanan informasi
komunikasi; layanan konferensi video; layanan papan buletin elektronik; layanan perutean dan persimpangan telekomunikasi;
layanan pesan elektronik; layanan pesan suara; layanan pesan suara dan layanan pesan suara; layanan surat elektronik;
layanan telekomunikasi, yaitu, pesan instan, dan transmisi elektronik teks, audio, video dan multimedia lainnya; layanan
telekonferensi; layanan telepon internet; layanan transmisi sinyal lokasi satelit; memberikan akses ke data atau dokumen yang
disimpan secara elektronik; memberikan transmisi informasi pada papan buletin elektronik; menyediakan akses banyak
pengguna ke jaringan komputer; menyediakan akses ke data jaringan online; menyediakan akses ke database; menyediakan
akses ke database komputer di bidang jaringan sosial, pengenalan sosial dan kencan.; menyediakan akses multi-pengguna ke
jaringan komputer untuk transfer dan penyebaran berbagai informasi; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer
global; menyediakan forum online; menyediakan informasi telekomunikasi; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan
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komputer global; menyediakan layanan komunikasi telepon melalui terminal dan jaringan komputer; menyediakan ruang
obrolan internet; menyediakan ruang obrolan online dan buletin / papan pesan elektronik untuk transmisi pesan di antara
pengguna di bidang minat umum dan untuk bermain game; menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping;
menyediakan tautan komunikasi online yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global lainnya;
pengiriman kartu ucapan secara online; pengiriman surat elektronik; penyediaan koneksi telekomunikasi di internet;
penyediaan koneksi telekomunikasi jaringan informasi komputer global; penyediaan sambungan saluran telekomunikasi;
penyewaan peralatan telekomunikasi; penyiaran konten audio, video, dan multimedia melalui radio, komunikasi seluler,
komunikasi nirkabel, internet, komputer, perangkat seluler, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer; penyiaran
radio online; penyiaran televisi online; sewa kotak surat elektronik; siaran radio; siaran televisi; streaming data; transmisi data,
pesan, gambar, dan dokumen elektronik melalui jaringan komputer, perangkat seluler, dan internet; transmisi file digital;
transmisi informasi online; transmisi informasi ruang obrolan; transmisi komunikasi jaringan serat optik; transmisi komunikasi
ponsel; transmisi komunikasi telegram; transmisi komunikasi telepon; transmisi pesan dan gambar yang dibantu komputer;
transmisi satelit; transmisi telekomunikasi; transmisi telekomunikasi jaringan bernilai tambah; transmisi video-on-demand===
===Hiburan; Pendidikan; informasi hiburan; informasi rekreasi dan hiburan; informasi tentang kegiatan rekreasi; kegiatan
olahraga dan budaya; layanan fotografi online; layanan hiburan; layanan hiburan dalam sifat menyediakan non-download
game online dan kontes yang disediakan melalui jaringan komputer; layanan hiburan dalam sifat seri video tentang keuangan;
layanan hiburan, yaitu, memberikan informasi, statistik dan komentar di bidang pendidikan, hiburan, berita acara saat ini,
taruhan olahraga, dan olahraga untuk anak-anak dan orang dewasa melalui jaringan komputer; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan on-line non-download video di bidang berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, keuangan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesehatan; layanan
hiburan, yaitu, produksi dan hosting podcast di bidang berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, keuangan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesehatan; layanan
lotere; layanan pendidikan; layanan penghibur; layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan wartawan berita; memberikan informasi di bidang olahraga, skor olahraga, statistik olahraga, statistik pemain,
komentar olahraga play-by-play, dan komentar editorial olahraga melalui internet; memberikan informasi mengenai fotografi;
memberikan informasi yang berkaitan dengan permainan elektronik dan komputer; memberikan pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan
gambar elektronik, tidak dapat diunduh; menyediakan hiburan dan televisi listing melalui internet; menyediakan informasi
berita olahraga fantasi online; menyediakan informasi hiburan di bidang berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan
kesehatan yang disediakan melalui situs web; menyediakan informasi olahraga melalui telepon, telepon seluler, perangkat
komunikasi nirkabel, dan internet; menyediakan informasi program TV; menyediakan konten hiburan multimedia yang tidak
dapat diunduh, yaitu, game dan acara berkelanjutan yang menampilkan musik dan olahraga melalui jaringan komputer;
menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan musik pra-download, informasi di bidang musik, dan komentar
dan artikel tentang musik, semua melalui jaringan komputer; menyediakan program TV, tidak dapat diunduh, melalui layanan
video-on-demand; menyediakan program hiburan yang sedang berlangsung disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi
seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer di bidang peristiwa terkini, berita,
komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak,
ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesehatan; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh menyediakan
publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi online dalam sifat newsletter di bidang keuangan yang
ditransmisikan melalui layanan berlangganan untuk digunakan dalam menyediakan analisis, peringatan, dan perkiraan data
keuangan dan ekonomi melalui riset pasar dan alat analisis statistik; menyediakan video online, tidak dapat diunduh;
menyelenggarakan dan menyelenggarakan kontes dan liga olahraga fantasi; organisasi kompetisi; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; pemesanan hiburan; pendidikan dan pelatihan mentoring.; penerbitan desktop elektronik;
penerbitan gambar elektronik secara online; penerbitan online publikasi elektronik; penyediaan pertunjukan musik, video
musik, video, klip film, wawancara selebriti, talk show, pratinjau acara televisi, foto, dan materi multimedia terkait hiburan
lainnya, disediakan melalui situs web; perencanaan dan produksi program TV rekreasi; produksi film, video dan disk; produksi
program video musik untuk disiarkan di jaringan komputer; produksi program video untuk disiarkan di jaringan komputer;
publikasi online buku dan jurnal elektronik; terjemahan buku, majalah, dan majalah===
===Ilmiah, bahari, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), alat
dan instrumen penyelamatan jiwa dan pengajaran; alat pemadam kebakaran; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk berita,
komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak,
ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesehatan; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan dalam liga
olahraga fantasi, mengelola dan berpartisipasi dalam liga olahraga fantasi, menyediakan pemrograman dan informasi
olahraga, memberikan pratinjau, peringatan, pemutaran ulang, klip video kompetisi olahraga dan umpan webcam di bidang
olahraga; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia, dan video di
bidang acara saat ini, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesehatan; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
melihat program online, teks, gambar, konten multimedia, dan video.; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyiarkan
acara olahraga langsung, penyiaran program olahraga dan informasi olahraga, termasuk skor olahraga, statistik olahraga,
statistik pemain, komentar olahraga play-by-play, dan komentar editorial olahraga; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
ruang obrolan elektronik dan papan buletin; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk surat elektronik, pesan elektronik, dan
transmisi elektronik data, gambar, dan dokumen; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk taruhan olahraga; aplikasi seluler
yang dapat diunduh yang ditautkan ke kartu kredit dan rekening bank pengguna, penyedia, dan layanan pengembang untuk
aplikasi seluler termasuk keuangan, online hingga offline, dan layanan iklan di masa mendatang; aplikasi seluler yang dapat
diunduh yang menampilkan perangkat lunak untuk SMS, berbagi video gambar, konten multimedia; aplikasi seluler yang dapat
diunduh yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam komunikasi grup, yaitu, pesan instan, media sosial,
berbagi file, dan mencari dan memposting teks dan gambar; buku yang diunduh dari internet; compact disc, DVD dan media
perekaman digital lainnya; download aplikasi mobile untuk menyediakan hiburan dan olahraga berita terkait; file gambar yang
dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; film dan program televisi yang dapat diunduh yang menampilkan berita,
komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak,
ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesehatan yang disediakan melalui layanan video berdasarkan permintaan; film
yang diunduh dari internet; film yang diunduh dari internet, gambar yang diunduh dari internet; gambar yang diunduh dari
internet; grafis yang dapat diunduh untuk ponsel; kartu kredit; kasir, mesin hitung, peralatan pengolahan data,
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komputer; lembaran elektronik musik, download; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; musik yang
diunduh dari internet, data suara yang diunduh dari internet; operator perekaman suara; pembawa data magnetik, merekam
disk; peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan; peralatan
untuk merekam, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan pengguna untuk menemukan pemain game lain dan bermain game melalui jaringan komunikasi; perangkat
lunak komputer untuk mencari dan mengambil informasi, situs web, dan sumber daya lainnya di jaringan komputer; perangkat
lunak komputer untuk mentransmisikan surat elektronik; perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses beberapa
pengguna ke jaringan komputer untuk penyebaran berbagai dan berbagai informasi; perangkat lunak komputer untuk
menyediakan direktori informasi, situs web, dan sumber daya yang tersedia di jaringan komputer; perangkat lunak komputer
untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan di antara pengguna di bidang
kepentingan umum; perangkat lunak komputer untuk pesan elektronik; perangkat lunak komputer untuk transmisi elektronik
data, gambar, dan dokumen melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mencari,
mengambil, mengindeks, dan mengatur data; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan
fungsionalitas jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman
menonton, mendengarkan, dan bermain mereka dengan memilih dan mengatur tampilan dan kinerja elemen audio, video, dan
audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video, olahraga dan industri hiburan; perangkat lunak sistem reservasi; podcast
yang dapat diunduh di bidang berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesehatan; program permainan download dari
internet, media rekaman video; publikasi elektronik, dapat diunduh; sistem titik penjualan===
===Layanan ilmiah dan teknologi dan penelitian dan desain yang berkaitan dengannya; analisis industri dan layanan
penelitian; analisis sistem komputer; backup data di luar situs; backup data komputer; bantuan teknis terkait pengoperasian
dan pengelolaan situs web untuk orang lain; desain animasi ter komputerisasi; desain dan konstruksi homepage dan halaman
web; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain halaman web; desain perangkat
lunak komputer; desain perangkat lunak peta elektronik; desain sistem komputer; duplikasi program komputer; hosting data
komputerisasi, file, aplikasi dan informasi melalui halaman web online yang disesuaikan; hosting situs web yang menampilkan
perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menemukan pemain game lain dan bermain game melalui jaringan
komunikasi; informasi meteorologi; instalasi perangkat lunak komputer; komputasi awan; komputer dibantu menggambar;
konsultasi desain situs web; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi informasi (TI); konsultasi teknologi
komputer; konsultasi tentang desain perangkat lunak komputer; konversi data atau dokumen dari media fisik ke elektronik;
konversi program dan data komputer, selain konversi fisik; layanan desain mesin pencari; layanan komputer, yaitu,
menciptakan lingkungan virtual on-line untuk taruhan olahraga; layanan komputer, yaitu, perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh yang disediakan secara online untuk pemfilteran spam, perlindungan firewall, dan kontrol orang tua; layanan
pemetaan komputer online; layanan pemetaan, yaitu, hosting situs web dan situs web link ke informasi geografis, gambar
peta, dan perjalanan routing; layanan perlindungan virus komputer; memberikan informasi desain pakaian; memberikan
informasi tentang desain komoditas fashion; membuat atau memelihara halaman web untuk orang lain; membuat dan
memelihara situs web untuk orang lain; membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang lain;
memperbarui perangkat lunak komputer; mendesain gaun; mengautentikasi karya seni; menyediakan halaman web online
yang disesuaikan yang menampilkan informasi yang ditentukan pengguna, yang mencakup mesin pencari dan tautan web
online ke situs web lain (istilah terlalu kabur menurut pendapat Biro Internasional - Aturan 13 (2) (b) Peraturan); menyediakan
informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; menyediakan mesin pencari; menyediakan mesin
pencari internet; menyediakan mesin pencari internet untuk mencari dan mengambil informasi, situs web, dan sumber daya
lain yang tersedia di jaringan komputer untuk orang lain; menyediakan mesin pencari untuk mendapatkan data yang
menampilkan informasi di bidang berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan,
gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesehatan melalui internet;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh; pemantauan sistem
komputer dengan akses jarak jauh; pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi akses yang tidak sah atau pelanggaran
data; pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi kerusakan; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman
komputer; pemrograman komputer untuk pemrosesan data; pengembangan dan desain aplikasi seluler; pengembangan
produk; penyedia dan layanan pengembang untuk aplikasi seluler termasuk keuangan, online ke offline dan layanan iklan di
masa mendatang.; penyedia jasa outsourcing di bidang teknologi informasi; penyewaan perangkat lunak komputer;
penyewaan server web; penyimpanan data elektronik; penyimpanan data online; perangkat lunak sebagai layanan; platform
sebagai layanan; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam komunikasi grup, yaitu, pesan instan, berbagi file, pencarian dan posting teks dan gambar; sewa ruang server jaringan;
web hosting===
===Layanan hukum; bimbingan dan konseling di bidang bimbingan anti bullying online, konseling bimbingan pernikahan,
konseling duka cita, konseling yang berkaitan dengan arahan spiritual; informasi yang berkaitan dengan layanan koordinasi
mode untuk individu; konsultasi gaya pribadi; layanan jejaring sosial; layanan jejaring sosial online; layanan keamanan untuk
perlindungan fisik properti berwujud dan individu; layanan kencan; layanan kencan komputer; layanan pribadi dan sosial yang
diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu yaitu, agen adopsi, pengasuhan anak, pendamping, persewaan
pakaian, layanan persahabatan bagi orang tua dan penyandang cacat, konsultasi di bidang hubungan pribadi, layanan
konsultasi pencegahan kejahatan, layanan kencan yang disediakan; memberikan informasi kencan melalui internet;
memberikan informasi kencan melalui internet.; menyediakan layanan kencan dan perjodohan melalui internet; menyediakan
layanan sosialisasi dan kencan online melalui korespondensi; meramal; ramalan astrologi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201352954
: 04/10/2019 00:00:00
:
: EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS, SL

Alamat Pemohon

: Victoria Kent Siano, 12, local 2 E-03008 ALICANTE

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ALBERTO PAZ ESPUCHE
: Muelle de Poniente s/n (Antigua Casa del Mar) E-03001 ALICANTE

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: OCEANMAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue, white and gray.
: 25, 41
: ===Alas kaki; Pakaian; Penutup kepala; bagian dan aksesoris dari semua barang tersebut di atas, termasuk dalam kelas
ini.===
===Layanan olahraga; kegiatan olahraga dan rekreasi; organisasi acara olahraga, kompetisi dan kompetisi olahraga;
organisasi acara untuk tujuan hiburan; organisasi dan penyelenggaraan acara olahraga; pendidikan, hiburan dan kegiatan
spora; untuk tujuan budaya, hiburan, dan olahraga.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536465
: 15/10/2019 00:00:00
: 40201922397Y 12/10/2019 SG
: KEPPEL LAND PLATFORM SERVICES PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 Harbourfront Avenue, #18-01 Keppel Bay Tower Singapore 098632
: DE SOUZA LIM & GOH LLP
: 4 Shenton Way, #28-01 SGX Centre II Singapore 068807

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: KLOUD SERVICED CO-OFFICE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35
: ===Audit bisnis; Layanan informasi bisnis; bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi.; jasa konsultasi manajemen
bisnis; konsultasi bisnis dan jasa konsultasi; layanan administrasi kantor untuk orang lain; layanan jaringan bisnis; layanan
kantor terdaftar; layanan kesekretariatan bisnis; layanan kesekretariatan kantor perusahaan; layanan manajemen kantor untuk
orang lain; layanan penerimaan bagi pengunjung di gedung (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan
13 (2) (b) Peraturan Umum); layanan pengingat janji temu [fungsi kantor]; layanan penjadwalan janji temu [fungsi kantor];
layanan perekrutan staf pendukung kantor; manajemen kantor ter komputerisasi; memberikan informasi, termasuk online,
tentang periklanan, manajemen bisnis dan administrasi & fungsi kantor; mempekerjakan mesin atau peralatan untuk kantor;
mengajukan dokumen atau kaset magnetik [fungsi kantor]; merekrut staf pendukung kantor; pengelolaan kantor bisnis untuk
orang lain; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas co-working; penyortiran,
penanganan, dan penerimaan surat [fungsi kantor]; sewa peralatan kantor; transkripsi komunikasi [fungsi kantor]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551332
: 16/10/2019 00:00:00
: 18/04/2019 US
: Epic Games, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 620 Crossroads Boulevard Cary NC 27518
: Christopher M. Thomas Parker Poe Adams & Bernstein LLP
: 301 Fayetteville Street, Suite 1400 Raleigh NC 27601

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: UNREAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35
: ===Layanan toko ritel online yang menampilkan barang virtual, yaitu, avatar, karakter, lingkungan, struktur, alat peraga,
furnitur, kendaraan, senjata, alat, mainan, emote, dan gerakan untuk digunakan di dunia maya online.===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201545695
: 17/10/2019 00:00:00
:
: Mojo Rental International BV

Alamat Pemohon

: Veldzigt 3 NL-3454 PW De Meern

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BREUER LEHMANN RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB
: Steinsdorfstr. 19 80538 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MOJO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 19, 35, 37, 6, 39, 40, 41, 27, 43
: ===Bangunan, dapat diangkut, bukan dari logam; hambatan dan hambatan yang dapat diangkut, bukan dari logam; lantai,
bukan logam.; penghalang pelindung, bukan dari logam; perangkat penghalang, bukan dari logam===
===Ritel dan wholesaling dalam kaitannya dengan bangunan yang dapat diangkut, platform mobile logam untuk acara publik,
perangkat penghalang, hambatan dan hambatan diangkut, lantai dan penutup untuk lantai yang ada, lantai sementara dan
penutup untuk lantai yang ada, bahan dalam bentuk penutup untuk lantai yang ada untuk berbaring di permukaan rumput,
lapangan olahraga dan arena skating; layanan personil sementara; relokasi personil.===
===Teknis pelaksanaan acara, yaitu pemasangan, konstruksi dan pembongkaran pencahayaan, aparat suara dan panggung,
hambatan, barikade, pagar, penutup lantai dan halaman, ruang ganti, tiang penerangan, set pembangkit listrik, furnitur,
peralatan pemanas; instalasi yang berkaitan dengan bangunan diangkut, platform mobile logam untuk acara publik, perangkat
penghalang, hambatan dan hambatan diangkut.===
===Bangunan logam yang dapat diangkut; bangunan portabel yang terutama terbuat dari logam; hambatan dan hambatan
logam yang dapat diangkut.; metal risers portabel untuk pertunjukan publik; penghalang pelindung logam; perangkat kontrol
cacat logam===
===Layanan pengiriman barang; Transportasi.===
===Penyewaan peralatan pemanas; penyewaan set pembangkit listrik.===
===Menyewa, menyewa dan penyewaan benda-benda sehubungan dengan mengatur, merencanakan dan melakukan acara
untuk tujuan budaya, hiburan dan olahraga, khususnya bangunan diangkut, platform mobile logam untuk acara publik,
perangkat penghalang, hambatan dan hambatan diangkut, pagar, ruang ganti, tiang pencahayaan.===
===Penutup lantai; bahan-bahan dalam sifat penutup lantai untuk berbaring di permukaan daerah berumput, lapangan
olahraga dan gelanggang es.; lantai sementara dan penutup lantai===
===Penyewaan penutup lantai dan rumput; penyewaan furnitur.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549907
: 17/10/2019 00:00:00
:
: CONG TY CO PHAN TAP DOAN BRG (BRG GROUP JOINT STOCK COMPANY)

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: So 18, Ly Thuong Kiet, phuong Phan Chu Trinh, quan Hoan Kiem Ha Noi
: MR. LE HUU BAU
: No. 18, Ly Thuong Kiet Street, Phan Chu Trinh ward, Hoan Kiem district Ha Noi City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BRG GROUP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36, 5, 37, 39, 41, 42, 10, 43, 44, 14, 21, 25, 29, 30, 31
: ===Layanan perbankan; agen real estat; investasi dalam pembangunan proyek-proyek sipil, industri, lalu lintas.; investasi
taman ekowisata; layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan evaluasi keuangan real estat (asuransi perbankan, real
estat); layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian real estat; layanan sewa real estat; manajemen real
estat===
===Farmasi; obat untuk tujuan kedokteran hewan; pemutih untuk tujuan medis; plester perekat, perban perekat.===
===Konstruksi pekerjaan teknik sipil, kereta api dan pekerjaan jalan; jasa penyewaan peralatan konstruksi; layanan
perbaikan.; pembangunan rumah dari segala jenis===
===Jalan, jalur air, layanan transportasi udara; mengatur tur perjalanan.; pengemasan dan penyimpanan barang===
===Layanan hiburan; Pelatihan; Pendidikan; layanan hiburan, yaitu tenis, bulutangkis, lapangan golf; layanan klub golf.;
menyelenggarakan acara olahraga dan budaya; organisasi turnamen golf profesional atau kompetisi; penerbitan buku; sewa
fasilitas/kesetaraan olahraga===
===Konsultasi arsitektur; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer.; konsultasi desain; konsultasi evaluasi
proyek; konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan proyek dan investasi===
===Peralatan dan instrumen medis; kaki buatan, tangan buatan dan gigi buatan; perabotan kayu khusus untuk tujuan
medis.===
===Hotel; Menyediakan layanan akomodasi sementara; layanan katering makanan dan minuman yang disediakan oleh
restoran; layanan pemesanan untuk wisatawan.===
===Layanan medis; dinas hortikultura dan kehutanan; dinas pertanian; layanan akuakultur.; layanan dokter hewan; layanan
kesehatan yang disediakan oleh spa kesehatan===
===Perhiasan; batu mulia; jam dan arloji; logam mulia dan paduannya.===
===Cangkir; Crystal furniture (untuk dekorasi interior); Mangkuk; Piring.===
===Alas kaki; Pakaian yang terbuat dari kain; kaus kaki yang terbuat dari kain; pakaian kulit.; penutup kepala; topi yang
terbuat dari kain===

540 Etiket
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===Daging; hewan (diburu, tidak hidup); ikan (tidak hidup); produk susu; sayuran yang diawetkan, dikeringkan, dimasak.;
unggas (tidak hidup)===
===Beras; Kopi; Madu; Permen; Teh; makanan cepat saji berbasis sereal.===
===Hewan hidup; Pohon; biji sayuran mentah dan belum diproses.; buah segar; makanan untuk hewan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549245
: 21/10/2019 00:00:00
: 4016426 24/04/2019 ES
: INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Carretera de Cazoña-Adarzo, s/n E-39011 SANTANDER (Cantabria)
: JESÚS RODRIGUEZ OCA
: Juan Hurtado de Mendoza, 9 E-28036 Madrid

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MEDISUN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 5
: ===Persiapan perlengkapan mandi non-obat dan produk kosmetik; dentifrices non-obat; persiapan pembersihan, pemolesan,
degreasing dan abrasif; persiapan pemutihan dan zat lain untuk penggunaan binatu; produk perawatan kulit.; produk
wewangian, minyak esensial; tabir surya dalam bentuk semprot, krim dan gel===
===Disinfektan; Produk farmasi, persiapan untuk penggunaan medis dan hewan; bahan untuk tambalan gigi dan tayangan;
fungisida, herbisida.; makanan dan zat yang dietetik untuk penggunaan medis atau hewan, makanan untuk bayi; plester,
bahan untuk dressing; produk kebersihan dan sanitasi untuk penggunaan medis; produk untuk menghancurkan hama;
suplemen makanan untuk manusia atau hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201540642
: 24/10/2019 00:00:00
:
: PPRO Financial Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 20 Balderton Street London W1K 6TL
: NOERR ALICANTE IP, S.L.
: Avenida México 20 E-03008 Alicante

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ppro
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 38, 9, 42
: ===Konsultasi bisnis ekonomi dan organisasi dan manajemen proyek bisnis untuk pelaksanaan, operasi dan pengembangan

540 Etiket

540 Etiket

lebih lanjut dan pemasaran sistem akuntansi mikro dan solusi e-money untuk memungkinkan penyediaan dan penggunaan
layanan di Internet (serta melalui telepon seluler dan jaringan tetap); administrasi program loyalitas dan penghargaan; analisis
bisnis, penelitian dan layanan informasi, khususnya pelacakan, analisis, peramalan dan pelaporan perilaku pembelian
pemegang kartu e-money; cross-marketing produk terkait; layanan administrasi dan pemasaran yang disediakan melalui
platform untuk layanan perbankan atau internet keuangan.; layanan penyedia e-commerce sehubungan dengan penempatan
pesanan, pemrosesan administratif pengiriman pesanan dan manajemen faktur untuk sistem pembayaran e-money; layanan
ritel yang disediakan secara on-line dan melalui jaringan telepon (termasuk seluler) atau sarana elektronik lainnya
menggunakan informasi yang terdigitalisasi secara elektronik yang terkait dengan penyediaan kartu pembayaran e-money;
manajemen catatan keuangan; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan cara imbalan dan insentif yang
dihasilkan sehubungan dengan penggunaan kartu pembayaran uang elektronik; pemeliharaan catatan keuangan; penyelidikan
bisnis; studi pemasaran===
===Asuransi; analisis keuangan dan konsultasi; jasa keuangan dan asuransi sehubungan dengan perlindungan dan
pencegahan penipuan; jasa penilaian keuangan dan manajemen risiko bagi orang lain di bidang transaksi e-money dan kredit
dan debit konsumen; keuangan dan moneter, khususnya layanan pembayaran perdagangan elektronik dalam kaitannya
dengan pemesanan-masuk, pengiriman dan penagihan untuk sistem pemesanan elektronik; konsultasi bisnis dalam hal
keuangan; layanan dompet e-money bernilai tersimpan, layanan akun e-wallet, yaitu penyediaan rekening dan layanan uang
elektronik online bagi konsumen dan pedagang online dimana konsumen mendanai akun e-wallet mereka dan konsumen
serta pedagang online (bisnis) mengirim dan menerima pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan online; layanan
informasi keuangan; layanan keuangan dalam pengoperasian sistem akuntansi mikro untuk penyediaan dan penggunaan
layanan di Internet (serta melalui telepon seluler dan jaringan tetap); layanan keuangan sehubungan dengan switch
pembayaran dan payment gateway, penyelesaian dan rekonsiliasi untuk pembayaran dan transaksi; layanan keuangan,
khususnya layanan uang elektronik, terutama dengan layanan kartu e-money prabayar termasuk penerbitan (prabayar) virtual
dan fisik kredit dan debit penggajian, hadiah, biaya perusahaan, pengeluaran umum, transfer uang, perjalanan-forex, nilai
tersimpan, penggajian, komisi afiliasi dan kartu masalah instan; layanan otentikasi dan verifikasi transaksi untuk pembayar;
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layanan pembayaran jarak jauh; layanan pemrosesan pembayaran atau layanan penyedia layanan pembayaran ke on-line
dan merchant lainnya; layanan perbankan dan keuangan yang digunakan melalui fasilitas telekomunikasi seluler (juga
pembayaran dan otentikasi seluler).; layanan pertukaran nilai elektronik; loading dan transfer kartu-ke-kartu; menawarkan
akun e-money dan dompet e-money serta sistem voucher otomatis; opsi pendanaan atau pemuatan kartu lokal; pembayaran
online dan layanan uang elektronik; pembuatan akun kartu virtual dan fisik; pembuatan dan manajemen dompet elektronik;
pemrosesan akun e-money, yaitu menyediakan konsumen merchant (bisnis) yang membayar barang menggunakan kartu
kredit, kartu debit atau kartu pembayaran prabayar lainnya dengan akun e-wallet untuk digunakan dalam melakukan
pembayaran yang aman kepada bisnis tersebut untuk bisnis di masa depan; pemrosesan pembayaran secara elektronik;
pemrosesan transaksi keuangan baik on-line melalui database komputer atau melalui telekomunikasi dan di titik penjualan;
penyediaan layanan keuangan untuk dukungan layanan ritel yang disediakan melalui sarana telekomunikasi seluler, yaitu,
layanan pembayaran melalui perangkat nirkabel; penyediaan layanan keuangan untuk dukungan layanan ritel yang disediakan
secara on-line, melalui jaringan elektronik; transaksi keuangan di Internet; transaksi tunai elektronik yang aman dan transmisi
uang elektronik, melalui jaringan komputer umum untuk memfasilitasi perdagangan elektronik; transfer dana elektronik;
transfer dana elektronik dan layanan penukaran mata uang; transfer kartu dan mobile banking dan pembayaran serta otorisasi
transaksi real time, pemrosesan dan rekonsiliasi dan kartu otomatis dan penerbitan pin dan distribusi; urusan keuangan;
urusan moneter; urusan real estat; verifikasi informasi keuangan===
===Layanan telekomunikasi bernilai tambah yang termasuk dalam kelas ini, dalam kaitannya dengan penyediaan uang seluler
melalui perangkat seluler; layanan telekomunikasi bernilai tambah berbasis jaringan yang termasuk dalam kelas ini.===
===Pembawa data magnetik; kartu bersandi, kartu kredit, uang tunai, prabayar, dan kartu e-money; perangkat lunak komputer
untuk memproses pembayaran elektronik dan mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak otentikasi.===
===Layanan ilmiah dan teknologi; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, terutama
pengembangan perangkat lunak program untuk penanganan sistem akuntansi dan aliran pembayaran di Internet; desain grafis
untuk kompilasi halaman web di Internet; layanan konsultasi teknis di bidang pemrograman komputer, jaringan komputer
keuangan, pemrosesan data, komunikasi aman, dukungan dan layanan konsultasi untuk mengelola sistem komputer,
database dan aplikasi; merancang, membuat dan hosting situs web pembayaran; pengembangan teknis, pemrograman,
pengembangan perangkat lunak dan pemeliharaan perangkat lunak untuk pengembangan, implementasi, operasi dan
pengembangan lebih lanjut dari pembayaran dan sistem akuntansi mikro untuk memungkinkan penyediaan dan penggunaan
layanan di Internet (serta melalui ponsel dan telepon jaringan tetap); sistem verifikasi KYC/ID otomatis untuk e-money.;
verifikasi dan informasi, khususnya identitas, alamat, e-mail dan verifikasi nomor telepon===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531351
: 30/10/2019 00:00:00
: 88410083 30/04/2019 US
: Bandera LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2000 Avenue of the Stars, Third Floor, North Tower Los Angeles CA 90067
:
: Att: Carissa L. Bouwer, Esq., 400 Capitol Mall, Suite 2400 Sacramento CA 95814

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BANDERA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 41, 45
: ===Layanan jaringan bisnis, yaitu, mengatur pengenalan bisnis antara individu yang terakreditasi, profesional keuangan dan
film, film fitur, televisi, dan perusahaan produksi konten web; layanan bisnis, yaitu, mencocokkan calon investor swasta
dengan pembuat film yang membutuhkan dana.; layanan manajemen bisnis, yaitu, memberikan konsultasi dan saran
manajemen bisnis di bidang pemasaran dan distribusi film, film fitur, dan program televisi; layanan pemasaran, yaitu,
mempromosikan dan mengiklankan barang dan jasa orang lain di bidang film, film fitur, dan program televisi; menyediakan
layanan periklanan, pemasaran dan promosi, yaitu, pengembangan kampanye periklanan dan promosi untuk pemasaran dan
distribusi film, film fitur, dan program televisi===
===Layanan perantara keuangan, yaitu, memfasilitasi dan mengatur pembiayaan proyek dan pengeluaran untuk proyek film,
film fitur, film film, dan program televisi; pembiayaan pinjaman dan pembiayaan proyek untuk pembuat film dan bisnis, yaitu,
pembuat film dan produser film, produser film, produser televisi, dan produser situs web.===
===Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, penciptaan, produksi, distribusi, dan layanan pasca produksi di bidang film
dan televisi; layanan konsultasi produksi film dan video; layanan penulisan naskah untuk tujuan non-iklan.===
===Lisensi dan manajemen kekayaan intelektual; pengenalan sosial dan layanan jaringan di bidang film, televisi dan
teater.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538546
: 30/10/2019 00:00:00
:
: Evonik Degussa GmbH

Alamat Pemohon

: Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FLOXCONTROL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 5, 9, 42, 10, 44
: ===Bahan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan
Kehutanan; Pati untuk digunakan dalam manufaktur dan industri; aditif (kimia -) untuk digunakan dalam persiapan bahan
makanan hewani; bahan kimia, bahan kimia dan persiapan kimia; dan pengisi dan pasta untuk digunakan dalam industri;
deterjen untuk digunakan dalam manufaktur dan industri; diagnostik klinis, selain untuk penggunaan medis atau hewan; garam
untuk keperluan industri; kompos, manures, pupuk; komposisi kimia dan organik untuk digunakan dalam pembuatan makanan
dan minuman; komposisi pencegahan kebakaran; komposisi penyamakan untuk kulit hewan; pemadam kebakaran komposisi;
penyaringan bahan [kimia, mineral, sayuran dan bahan yang tidak diolah lainnya]; perekat yang digunakan dalam industri;
persiapan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan.; persiapan diagnostik untuk tujuan ilmiah; persiapan
diagnostik, kecuali untuk tujuan medis manusia dan kedokteran hewan; persiapan kimia dan bahan untuk film, fotografi dan
pencetakan; persiapan tempering dan solder; produk kimia untuk menjaga kesegaran bahan pakan; putties dan pengisi pasta
lainnya; reagen diagnostik kimia untuk penggunaan industri; reagen diagnostik untuk penggunaan in-vitro [selain medis];
reagen diagnostik, selain untuk penggunaan laboratorium medis; reagen diagnostik, selain untuk penggunaan medis untuk
dijual dalam bentuk kit; reagen kimia untuk digunakan dalam tes diagnostik, selain untuk penggunaan medis atau hewan; resin
buatan dan sintetis yang tidak diproses; resin buatan yang belum diolah; zat diagnostik, selain untuk penggunaan medis===
===Disinfektan; Fungisida; Herbisida.; Obat-obatan; aditif obat untuk makanan hewani; aditif pakan ternak untuk tujuan medis;
aditif untuk pakan ternak untuk penggunaan hewan; bahan untuk menghentikan gigi, lilin gigi; cachets untuk tujuan farmasi;
makanan dietetik dan zat dietetik disesuaikan untuk penggunaan medis atau hewan; pakan ternak yang diberi obat; persiapan
diagnostik untuk tujuan medis; persiapan dokter hewan; persiapan gigi dan artikel; persiapan medis; persiapan pengendalian
hama dan artikel; persiapan sanitasi untuk tujuan medis; persiapan untuk menghancurkan hewan berbahaya; plester, bahan
untuk dressing; reagen diagnostik klinis; reagen kimia diagnostik untuk penggunaan medis dan hewan; suplemen makanan
untuk manusia dan hewan; suplemen pakan untuk penggunaan hewan; susu formula bayi===
===Dvd; Ilmiah, bahari, survei, fotografi, sinematografi, optik, beratnya, pengukuran, sinyal, memeriksa [pengawasan],
menyelamatkan nyawa dan mengajar peralatan dan instrumen; Komputer; Phonograph catatan; Register tunai; alat pemadam
kebakaran; alat untuk merekam, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; aparat keamanan, peralatan keselamatan,
peralatan pelindung dan peralatan sinyal dan peralatan keamanan, peralatan keselamatan, peralatan pelindung dan peralatan
sinyal; compact disc; konten yang direkam; magnet, magnetizers dan demagnetizers; media perekaman digital; mekanisme
yang dioperasikan dengan koin untuk mesin penjual otomatis.; menghitung perangkat; mengukur, mendeteksi dan memantau
instrumen, mengukur, mendeteksi dan memantau perangkat, dan mengukur, deteksi dan pemantauan controller; navigasi,
panduan, pelacakan, penargetan dan peta membuat perangkat; peralatan menyelam; peralatan pemetaan; peralatan untuk
penelitian ilmiah dan laboratorium; peralatan, instrumen dan kabel untuk listrik; perangkat ilmiah dan laboratorium untuk
perawatan menggunakan listrik; perangkat lunak komputer; perangkat optik, enhancer dan korektor; simulator instrumentasi;
teknologi informasi dan peralatan audiovisual, khususnya perangkat penyimpanan data===
===Analisis industri dan layanan penelitian; Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
Layanan TI, yaitu pengembangan perangkat lunak, pemrograman dan implementasi, pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer, hosting, perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dan penyewaan perangkat lunak komputer,
penyewaan perangkat keras dan fasilitas komputer, konsultasi TI, penasihat dan layanan informasi; Layanan keamanan IT
dalam sifat perlindungan dan pemulihan data komputer; Layanan migrasi data; analisis komputer dan diagnostik; desain dan
pengembangan alat diagnostik medis; fisika [penelitian]; inspeksi pertanian; jasa laboratorium kimia dan/atau biologi; jasa
teknik; konsultasi ilmiah dan teknis di bidang pakan ternak; layanan dukungan perangkat lunak komputer, layanan teknologi
yang berkaitan dengan komputer; layanan duplikasi dan konversi data; layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan
desain yang berkaitan dengannya; layanan informasi yang berkaitan dengan keamanan bahan kimia yang digunakan dalam;
layanan jaringan komputer; layanan kimia; layanan konsultasi profesional dan saran tentang kimia pertanian; layanan
konsultasi teknis yang berkaitan dengan teknologi informasi dan perangkat lunak di bidang sistem akses dan keamanan;
layanan manajemen proyek komputer; layanan pengkodean data; memperbarui bank memori sistem komputer; memperbarui
situs web, untuk orang lain, pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh.; penambangan data; penandaan air
digital; penelitian bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian; penelitian dan pengembangan di bidang persiapan diagnostik;
penelitian dan pengembangan, dan implementasi komputer dan sistem komputer; penelitian pertanian; pengujian pada
pertanian; pengujian, otentikasi dan kontrol kualitas===
===Artikel ortopedi; Peralatan dan instrumen bedah, medis, gigi, dan veteriner; anggota badan buatan; bahan jahitan.; gigi
tiruan; implan buatan; mata buatan; penganalisis otomatis untuk diagnosis medis; peralatan dan instrumen medis dan
veteriner; peralatan terapi fisik===
===Layanan medis; dinas pertanian, hortikultura dan kehutanan; higienis dan perawatan kecantikan bagi manusia atau
hewan; penasihat, konsultasi dan layanan informasi dalam kaitannya dengan layanan tersebut di atas, termasuk dalam kelas
ini.; perawatan higienis untuk hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543500
: 30/10/2019 00:00:00
:
: GoEuro Corp.

Alamat Pemohon

: 2637 E Atlantic Blvd #33734 Pompano Beach FL 33062

540 Etiket

Halaman 80 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Korten Rechtsanwälte AG
: Neuer Wall 44 20354 Hamburg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 38, 39, 42, 43
: ===Kompilasi direktori untuk publikasi di internet; iklan di bidang pariwisata dan perjalanan; informasi, penasihat dan layanan
konsultasi, semua yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas; layanan informasi periklanan yang disediakan melalui
Internet; layanan pemasaran di bidang perjalanan; layanan perbandingan harga; layanan rujukan komersial online untuk
perjalanan; memberikan informasi melalui jaringan komputer global sehubungan dengan layanan tersebut; mengatur kontrak,
bagi orang lain, untuk menyediakan layanan; menyediakan perbandingan harga online untuk perjalanan.; pemrosesan data
otomatis; pengadaan kontrak [untuk orang lain]; pengolahan data terkomputerisasi; perantara bisnis dan layanan penasihat di
bidang penjualan produk dan layanan rendering; verifikasi pemrosesan data===
===Menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer termasuk Internet untuk memfasilitasi perdagangan elektronik dan
belanja; komunikasi melalui telepon selular; konsultasi, penasihat dan layanan informasi yang berkaitan dengan semua
layanan tersebut di atas.; menyediakan akses ke jaringan komunikasi elektronik; menyediakan akses ke jaringan
telekomunikasi; penyediaan akses ke data pada jaringan komunikasi; penyediaan akses ke informasi, teks, suara, gambar dan
data melalui komunikasi dan jaringan komputer; transfer data oleh telekomunikasi; transmisi dan tampilan informasi dari
database komputer yang disimpan; transmisi data; transmisi data elektronik; transmisi informasi, pesan, teks, suara, gambar,
dan data yang dibantu komputer===
===Pemesanan kursi (perjalanan); agen pemesanan perjalanan; agen perjalanan dan layanan pemesanan; informasi dan
layanan penasihat yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas; informasi sewa kendaraan; layanan reservasi tiket
perjalanan; memberikan informasi melalui jaringan komputer global sehubungan dengan layanan tersebut di atas.; mengatur
dan mengatur perjalanan; mengatur tur perjalanan melalui mesin pencari elektronik; menyediakan direktori informasi
perjalanan yang dapat dicari untuk mendapatkan data dan informasi dari orang lain melalui Internet; menyediakan informasi
melalui jaringan komputer global, yaitu, menyediakan layanan pencarian untuk daftar perjalanan dan transportasi;
menyediakan layanan pemesanan dan reservasi perjalanan dan transportasi melalui situs web; menyediakan layanan
perjalanan dan reservasi ter komputerisasi; organisasi penerbangan, perjalanan kereta api, perjalanan bus, perjalanan perahu,
kapal pesiar dan tur perjalanan; pengaturan transportasi; penyediaan direktori informasi perjalanan online melalui Internet;
reservasi perjalanan===
===Menyediakan mesin pencari untuk internet; informasi dan layanan penasihat yang berkaitan dengan layanan tersebut di
atas.; menyediakan mesin pencari Internet untuk menemukan dan membandingkan harga dan penilaian untuk pemesanan
perjalanan dan transportasi===
===Layanan agen pemesanan untuk akomodasi hotel; agen perjalanan untuk mengatur akomodasi; akomodasi sementara;
informasi yang berkaitan dengan hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan akomodasi hotel;
layanan informasi restoran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan fasilitas hotel; layanan operator wisata untuk
pemesanan akomodasi sementara; memberikan informasi on-line yang berkaitan dengan pemesanan akomodasi liburan;
memberikan informasi online yang berkaitan dengan pemesanan hotel; memberikan penilaian dan ulasan akomodasi hotel;
membuat reservasi hotel untuk orang lain; memesan layanan agen untuk akomodasi hotel; mengatur akomodasi untuk
pembuat liburan; menyediakan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet.; menyediakan layanan informasi
penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan bagi wisatawan; menyediakan ulasan tentang
restoran dan bar; pemesanan akomodasi hotel; penyediaan akomodasi hotel; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
bar; penyediaan informasi yang berkaitan dengan hotel; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pemesanan akomodasi;
penyediaan informasi yang berkaitan dengan restoran; peringkat akomodasi liburan; reservasi akomodasi sementara;
reservasi hotel; rumah wisata===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201528041
: 01/11/2019 00:00:00
:
: Heze Shuanglong Metallugical Machinery Co., Ltd.

540 Etiket

: Northeast Corner of the Intersection of Beihuan Road and Linji Road, Dingtao
District, Heze City, Shandong Province
: Heze City Mudan District North Standard Intellectual Property Agency Co., Ltd.
: West side of Shuiwa Street, Zhongdajinhewan, Zhonghe Road, Mudan District, Heze
City Shandong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Panduan untuk mesin; bantalan rol; bantalan untuk poros transmisi; conveyor (mesin); gigi, selain untuk kendaraan darat;
mesin serut.; rantai lift [bagian dari mesin]; sabuk untuk konveyor; transmisi untuk mesin===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543876
: 02/11/2019 00:00:00
: 30 2019 021 003 07/09/2019 DE
: Röhm GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dolivostrasse 17 64293 Darmstadt
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MERACRYL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 42
: ===Persiapan kimia untuk digunakan dalam industri; bahan kimia dan bahan untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik;
bahan kimia dan bahan yang digunakan dalam ilmu pengetahuan; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; bahan kimia
yang digunakan dalam hortikultura; bahan kimia yang digunakan dalam kehutanan; bahan kimia, bahan kimia dan persiapan
kimia untuk tujuan industri; bahan penyaringan [kimia, mineral, sayuran dan bahan tidak diproses lainnya]; deterjen untuk
digunakan dalam pembuatan dan industri; garam untuk tujuan industri; komposisi kimia dan organik dan zat untuk pengobatan
kulit dan tekstil; komposisi kimia dan organik untuk digunakan dalam pembuatan makanan dan minuman; komposisi kimia
untuk digunakan dalam konstruksi; komposisi kimia untuk pengolahan air; komposisi untuk pemadaman dan pencegahan
kebakaran; media, pupuk, dan bahan kimia yang berkembang untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan;
pati untuk digunakan dalam manufaktur dan industri; pengisi untuk perbaikan bodi dan ban kendaraan; perekat untuk
digunakan dalam industri.; persiapan kimia dan bahan untuk film, fotografi dan pencetakan; persiapan kimia untuk digunakan
dalam fotografi; persiapan kimia yang digunakan dalam ilmu pengetahuan; persiapan tempering dan solder; plastik yang tidak
diproses; putties, pengisi dan kue kering untuk digunakan dalam industri; resin sintetis, tidak diproses; resin yang tidak
diproses dan sintetis; zat kimia untuk melestarikan bahan makanan; zat penyamakan kulit===
===Layanan ilmiah dan teknologi dan penelitian dan desain yang berkaitan dengannya; analisis industri dan layanan
penelitian.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201531654
: 06/11/2019 00:00:00
:
: Pan Hong

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.1511 (Building) No.10, Caifu Square, No. 1899, Tushan East Road, Bangshan
District, Bangbu Anhui
:
: 12A Floor, B Bldg., Futian Yinzuo, Financial Business District, Yiwu Zhejiang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: KARBON
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 21
: ===Kaca [wadah]; barang porselen; cangkir bir; gelas harian (termasuk cangkir, piring, panci dan tong); kerajinan kristal (istilah
yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); labu isolasi; pembunuh nyamuk
(istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum).; sedotan untuk minum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539851
: 06/11/2019 00:00:00
: 30 2019 106 150 10/05/2019 DE
: Wellcomet GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Greschbachstraße 2-4 76229 Karlsruhe
: Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte Partnerschaft MbB
: Siegfried-Kühn-Straße 4 76135 Karlsruhe

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SKIN AURA
:

740

566

540 Etiket

Halaman 82 dari 595

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: 8, 10, 44
: ===Peralatan, perangkat dan instrumen untuk perawatan tubuh dan kecantikan, yaitu peralatan penindik telinga, set manikur,
listrik, setrika listrik untuk styling rambut, braiders rambut listrik, besi meluruskan rambut listrik, crimper rambut listrik, gunting
rambut listrik, gunting rambut listrik untuk penggunaan pribadi [instrumen tangan], rambut listrik curling irons, kuku file, listrik,
pemangkas rambut hidung listrik, kuku polishers, listrik atau non-listrik, gunting kuku, listrik atau non-listrik , set pedikur,
gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik, peralatan styling rambut, pemotong callus, serak callus, pisau
untuk pisau cukur listrik, besi keriting non-listrik, pemangkas rambut telinga listrik, alat cukur listrik, peralatan depilation, listrik
atau non-listrik, peralatan elektrolisis [depilatory], alat tangan untuk pengeriting rambut, gunting pemotong rambut, gunting
rambut untuk penggunaan pribadi, listrik atau non-listrik, pemotongan rambut dan alat penghapusan, manikur dan alat pedikur
, manikur mengimplementasikan, file kuku, non-listrik, pinset kutikula, nail nippers, clippers untuk penggunaan pribadi, listrik
dan non-listrik, penyangga kuku untuk digunakan dalam manikur, gunting kuku, set pedikur, set manikur, cat kuku, non-listrik,
penjepit, pinset penghilang rambut, pisau cukur, pencukur pisau bergetar, pisau cukur non-listrik, kartrid yang mengandung
pisau cukur, kasus cukur, pemangkas perawatan kulit kuku, pengeriting bulu mata; peralatan depilation, listrik dan nonlistrik.===
===Instrumen bedah dan peralatan, furnitur khusus untuk penggunaan medis; alat pijat estetika; bagian dan aksesori untuk
peralatan radiologis tersebut, untuk peralatan penghasil ultrasound tersebut dan untuk peralatan penghasil frekuensi radio
(RF) tersebut; frekuensi radio (RF) menghasilkan peralatan untuk perawatan dan pijat jaringan manusia; frekuensi radio (RF)
menghasilkan peralatan untuk tujuan estetika; frekuensi radio (RF) menghasilkan peralatan untuk tujuan medis; furnitur
khusus untuk peralatan radiologis tersebut, untuk peralatan penghasil ultrasound tersebut dan untuk peralatan penghasil
frekuensi radio (RF) yang disebutkan di atas; peralatan dan instrumen medis; peralatan penghasil ULTRASOUND untuk tujuan
medis; peralatan penghasil cahaya untuk perawatan dan pijat jaringan manusia; peralatan penghasil cahaya untuk tujuan
estetika.; peralatan penghasil cahaya untuk tujuan medis; peralatan penghasil ultrasound untuk tujuan estetika; peralatan pijat;
peralatan radiologi untuk tujuan estetika untuk tujuan medis; peralatan radiologis untuk tujuan medis; usg menghasilkan
peralatan untuk pengobatan dan pijat jaringan manusia===
===Perawatan medis dan perawatan kecantikan untuk manusia; perawatan medis dan perawatan kecantikan dengan cara usg
menghasilkan pengobatan, dengan cara radio-frekuensi (RF) pengobatan dan dengan cara pengobatan sinar cahaya; pijat
dan pengobatan jaringan manusia dengan cara USG, melalui frekuensi radio (RF) dan dengan cara sinar cahaya.===
: M0020201540380
: 07/11/2019 00:00:00
:
: Jingde County Wanfang Articles Commodity Co.,Ltd.

540 Etiket

: No.2 Jingba Road, Huangjia Park, Jingyang Town, Jingde County, Xuancheng City
242600 Anhui Province
: ANHUI WANXINDA IP AGENCY CO.,LTD.
: ROOM 903, C BUILDING, FORTUNE PLAZA, LUYANG DISTRICT, HEFEI CITY
ANHUI PROVINCE

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Vivy
: The Thai characters can be translated as "view point" in English.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16
: ===Karton.; Kertas higienis; handuk kertas; handuk wajah kertas; saputangan kertas; serbet meja kertas; taplak meja
kertas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201539449
: 08/11/2019 00:00:00
: 38509741 28/05/2019 CN
: ANHUI ELITE INDUSTRIAL CO.,LTD

540 Etiket

: Rm1813, Tower C, Winning Ocean Plaza, No.680, South Maanshan Road, Baohe
District, Hefei City Anhui Province
: HEIKO F&I INTELLECTUAL PROPERTY AGENT
: Room 406, Building 1 No. 6, Guilan North Rd, Nanhai District, Foshan City
Guangdong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ELITE-INDUS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1
: ===Glukosaida; alkohol gula (istilah terlalu kabur menurut pendapat Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan); bubuk
polimer akrilik; menghidrasi karbone (istilah terlalu kabur menurut pendapat Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b)
Peraturan); pemanis buatan [persiapan kimia]; perekat untuk industri konstruksi.; resin akrilik, tidak diproses; resin polimer,
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tidak diproses; resin sintetis, resin yang tidak diproses / buatan, tidak diproses===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531414
: 14/11/2019 00:00:00
: 4598900 14/11/2019 FR
: LOUIS VUITTON MALLETIER

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2 rue du Pont-Neuf F-75001 Paris
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: OMBRE NOMADE LOUIS VUITTON
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Dasar parfum; Eau de parfum; Parfum; diffusers keramik untuk parfum; eaux de toilette; ekstrak parfum (istilah terlalu
kabur menurut pendapat Biro Internasional - Aturan 13.2(b) Peraturan); garam mandi atau mandi untuk penggunaan
kosmetik.; gel mandi wangi; kelonyo; krim tubuh wangi; lotion tubuh wangi dan susu; minyak esensial; persiapan untuk parfum;
potpourris [wewangian]; produk penyegar udara; produk untuk perfuming linen; produk wewangian; sabun wangi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201533666
: 18/11/2019 00:00:00
: 41955102 29/10/2019 CN dan 41943053 29/10/2019 CN dan
41938921 29/10/2019 CN
: INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

: No.1 Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hohhot Inner Mongolia Autonomous
Region
: NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LTD.
: 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 North Third Ring Road East,
Dongcheng District 100013 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Chocliz
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 5, 29
: ===Bir; Smoothie; air aerasi; air aerated.; air lithia; air meja; air mineral [minuman]; air minum suling; air murni (minuman); air
soda; air suling (minuman); kvass [minuman non-alkohol]; limun; minuman (persiapan untuk membuat -); minuman berbasis
beras, selain pengganti susu; minuman berbasis buah termasuk asam laktat; minuman berbasis ekstrak kacang, selain
pengganti susu, selain kopi; minuman berbasis kedelai, selain pengganti susu; minuman berenergi; minuman berkarbonasi
non-alkohol; minuman ekstrak sayuran; minuman isotonik; minuman jus buah non-alkohol; minuman non-alkohol; minuman
non-alkohol yang dibumbui dengan kopi; minuman non-alkohol yang dibumbui dengan teh; minuman non-alkohol yang
mengandung jus jahe; minuman olahraga; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman rasa bir non-alkohol; minuman
ringan; minuman whey; perairan [minuman]; sorbet [minuman]; susu kacang hijau fermentasi, selain pengganti susu===
===Disinfektan; Tonik [obat-obatan]; abrasive gigi; air mineral untuk tujuan medis; bantalan menyusui; formula bayi; gas untuk
tujuan medis; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; makanan diet diadaptasi untuk tujuan medis; makanan untuk bayi;
medium (kultur bakteriologis -); minuman Diet diadaptasi untuk tujuan medis; minuman obat; obat pakan ternak; obat-obatan
untuk keperluan manusia; permen, obat; persiapan nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; persiapan pemurnian
udara; persiapan vitamin; pestisida; popok untuk hewan peliharaan; probiotik dan prebiotik untuk keperluan medis.; semen
untuk inseminasi buatan; serat (diet -); serbet bayi; solusi untuk lensa kontak; suplemen diet albumin; suplemen diet lesitin;
suplemen diet protein; suplemen diet untuk hewan; suplemen diet untuk mempromosikan pertumbuhan probiotik; suplemen
makanan mineral; suplemen nutrisi; susu bubuk untuk bayi; tepung lakteal untuk bayi; tujuan pelangsingan (persiapan medis
untuk -); zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis; zat radioaktif untuk tujuan medis===
===Buttermilk; Daging; Mentega; Telur; Yogurt; buah jeli; buah, diawetkan; buah-buahan, kaleng; ekstrak rumput laut untuk
makanan; ikan, tidak hidup; kacang, siap; keju; keju mentah segar; kering dimakan jamur; krim [produk susu]; krim kocok;
lemak nabati; makanan ringan, terutama buah-buahan atau sayuran; minuman berbasis santan; minuman berbasis susu
almond; minuman berbasis susu kacang; minuman susu yang mengandung buah; minuman susu, susu mendominasi; nasi
susu; padatan susu; pengganti susu.; pinang diproses; produk susu; produk tahu (produk dadih); prostokvasha (susu asam);
rasa yoghurt; santan; sayuran, diawetkan; selubung sosis, alami atau buatan; smetana [krim asam]; susu; susu almon; susu
bubuk; susu bubuk kambing; susu bubuk kedelai; susu fermentasi; susu getar; susu kambing; susu kedelai; susu kedelai
kental; teh susu; yoghurt padat===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549802
: 18/11/2019 00:00:00
:
: RESPIRA A.G

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gartenstrasse 4 CH-6300 ZUG
: Hamadi Ben Rejeb (BR Trademark Protection)
: 7 Rue Toujibi Riadh Andalous 2058 Ariana

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AQUAMER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Solusi yang mengandung air laut untuk membersihkan rongga hidung; krim obat untuk kulit; krim obat untuk perlindungan
kulit; krim perawatan kulit untuk penggunaan medis.; makanan untuk bayi; produk farmasi; sirup untuk penggunaan farmasi;
suplemen makanan untuk manusia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530449
: 21/11/2019 00:00:00
:
: JIANGSU HUAHONG TECHNOLOGY STOCK CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.1118, Chengyang Road, Zhouzhuang Town, Jiangyin City Jiangsu Province
: WESHINE ATTORNEYS AT LAW
: Room 318, Building 2, Courtyard 8, Chama Street, Xicheng District 100055 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Mesin pengepakan; Mesin pertanian; disintegrator; komponen hidrolik, selain sistem hidrolik kendaraan; mengangkat
aparat; mesin cetak injeksi; mesin dan peralatan untuk eksplorasi geologi dan pertambangan; mesin dan peralatan untuk
eksplorasi minyak bumi dan industri penyulingan; mesin dapur, listrik; mesin elektromekanis untuk industri kimia; mesin
finishing; mesin foundry; mesin geser listrik; mesin pemadatan sampah; mesin pembungkus; mesin pengerjaan logam; mesin
pengolah kulit; mesin pengolahan sampah; mesin pertukangan; mesin press datar.; mesin untuk industri farmasi; pemotong
[mesin]; peralatan industri elektron; peralatan mesin; peralatan pemisahan gas; roda gigi untuk mesin; rol jalan; supercharger;
tekan hidrolik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536319
: 21/11/2019 00:00:00
: 30 2019 106 570 21/05/2019 DE
: BOWNCE HOLDING PLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 59, Strait Street Malta VLT 1434 VALLETTA
: Dr. Andy Stefan Roth DR.ROTH Patentanwaltskanzlei
: Kaistr. 5 40221 Düsseldorf

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BOWNCE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36, 38, 9, 25, 41, 28
: ===Layanan keuangan dan moneter, dan perbankan; konsultasi yang berkaitan dengan perbankan; layanan perbankan
terkomputerisasi; perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [Internet banking].===
===Layanan transmisi informasi melalui jaringan digital; Transmisi berita melalui media elektronik; komunikasi informasi
elektronik; komunikasi komputer dan layanan akses Internet; layanan akses telekomunikasi; layanan komunikasi data yang
dapat diakses dengan kata sandi; layanan komunikasi data yang dapat diakses dengan kode akses; layanan komunikasi
dengan cara elektronik; layanan komunikasi digital; layanan komunikasi elektronik; layanan komunikasi elektronik untuk
transmisi data; layanan komunikasi melalui jaringan elektronik; layanan komunikasi melalui media elektronik; layanan
komunikasi untuk pertukaran data dalam bentuk elektronik; layanan komunikasi untuk transmisi informasi; layanan komunikasi

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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untuk transmisi informasi dengan cara elektronik; layanan telekomunikasi antar jaringan komputer; layanan telekomunikasi
untuk mendapatkan informasi dari database; layanan telekomunikasi untuk mengirim dan menerima pesan; layanan transmisi
digital; layanan transmisi suara dan data; mengirim [transmisi] pesan elektronik; mengirim, menerima, dan meneruskan pesan
elektronik; pengiriman pesan singkat; pengumpulan dan transmisi pesan elektronik; penyewaan dan penyewaan peralatan dan
peralatan telekomunikasi.; penyewaan peralatan komunikasi untuk pertukaran data digital; transmisi Berita; transmisi data
dengan cara elektronik; transmisi elektronik dokumen; transmisi elektronik gambar; transmisi elektronik informasi; transmisi
elektronik komunikasi tertulis; transmisi elektronik pesan dan data; transmisi informasi di bidang audiovisual; transmisi
informasi jarak jauh, termasuk halaman web; transmisi informasi melalui jaringan komunikasi elektronik; transmisi informasi
melalui jaringan telekomunikasi optik; transmisi suara melalui jaringan multimedia interaktif; transmisi suara melalui media
elektronik===
===Aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; basis data [elektronik]; data yang direkam secara
elektronik; direktori data listrik atau elektronik; encoders magnetik; file yang direkam; generator data waktu; operator data
elektronik; operator data listrik atau elektronik; operator data optik; operator data untuk merekam data; penyelenggara pribadi
elektronik; peralatan akuisisi data; peralatan komunikasi data.; peralatan pemrograman waktu; peralatan pengolahan data;
peralatan pengolahan data dan aksesoris [listrik dan mekanik]; peralatan perekaman; perangkat keras jaringan komputer;
perangkat keras komputer; perangkat keras untuk komunikasi data; perangkat lunak; perangkat penyimpanan data; peta
digital komputer; waktu multipleks===
===Celana; Celana pendek olahraga; Kaus; Olahraga; Sweater; ikat kepala; ikat kepala [pakaian]; jaket keringat; jaket
olahraga; jersey olahraga dan celana untuk olahraga; kaus olahraga; kemeja olahraga; kemeja olahraga dengan lengan
pendek; olahraga singlets; olahraga topi; pakaian olahraga; pakaian olahraga [selain sarung tangan golf]; pakaian untuk
olahraga; seragam olahraga; sweatband kepala.; topi olahraga dan topi===
===Hiburan; Layanan olahraga dan kebugaran; hiburan online; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berkaitan
dengan hiburan, yang disediakan secara on-line dari database komputer atau; kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
kegiatan olahraga.; layanan hiburan; layanan olahraga; layanan rekreasi; organisasi hiburan; pemantauan latihan fisik
[pelatihan kesehatan dan kebugaran]===
===Artikel olahraga dan peralatan; Mesin untuk latihan fisik; Rackets; Senam dan olahraga artikel; aksi keterampilan
permainan; ball-catching permainan; bantalan lengan untuk penggunaan olahraga; bantalan lutut untuk penggunaan olahraga;
bantalan pelindung [bagian dari pakaian olahraga]; bantalan tangan untuk penggunaan olahraga; bantalan target karate; bobot
kaki [artikel olahraga]; bobot kaki untuk berolahraga; bobot kaki untuk olahragawan dan olahragawan; bobot pergelangan
tangan dan pergelangan kaki untuk berolahraga; bola olahraga; bola sebagai artikel olahraga.; bola tiup untuk olahraga;
bungkus tangan untuk penggunaan olahraga; cengkeraman untuk artikel olahraga; game elektronik genggam; jaring untuk
olahraga; karet mencengkeram bola untuk latihan tangan; kasus untuk bermain aksesoris; latihan bola; mainan elektronik;
mainan gerak elektronik; melewatkan tali; meninju bola dipasang di mata air; meninju kantong; olahraga bola permainan;
olahraga permainan; pelindung kaki untuk penggunaan olahraga; pelindung pergelangan tangan untuk penggunaan atletik;
pemegang bola [barang olahraga]; penjaga siku [artikel olahraga]; peralatan kebugaran; peralatan kebugaran dalam ruangan;
peralatan kebugaran dan pelatihan; peralatan olahraga; peralatan pelatihan fisik [untuk tujuan latihan]; peralatan pelatihan
olahraga; peralatan senam rumah portabel; peralatan untuk permainan; peralatan untuk permainan elektronik yang
disesuaikan untuk digunakan dengan layar layar eksternal atau monitor; permainan elektronik; permainan portabel dan mainan
yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; sarung tangan bola raket; sarung tangan karate; sarung tangan memukul
[aksesoris untuk permainan]; sarung tangan olahraga; sarung tangan tinju; sarung tangan untuk permainan; shin guard [artikel
olahraga]; tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan olahraga; tas khusus disesuaikan untuk peralatan olahraga; tas
meninju tiup; tas pembawa disesuaikan untuk peralatan olahraga; tongkat melompat; video game elektronik genggam===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201541420
: 26/11/2019 00:00:00
: 30 2019 016 727 17/07/2019 DE
: Vitesco Technologies GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Vahrenwalder Str. 9 30165 Hannover
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: vitesco TECHNOLOGIES
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 17, 35, 4, 37, 38, 7, 9, 42, 11, 12
: ===Bahan penyaringan [kimia, mineral, sayuran dan bahan tidak diproses lainnya]; aditif kimia atau pengganti bahan bakar

540 Etiket

untuk digunakan dalam mesin bensin atau diesel; agen anti-belerang baterai; air untuk baterai; akselerator vulkanisir; bahan
kimia, bahan kimia dan persiapan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan dan pertanian; bahan sintetis untuk
menyerap minyak; cairan baterai [air asam].; cairan rem; deterjen untuk digunakan dalam pembuatan dan industri; elektrolit
baterai; garam untuk tujuan industri; katalis dan dukungan untuk katalis; komposisi kimia dan organik untuk digunakan dalam
pembuatan makanan dan minuman; komposisi pemadam kebakaran; manures (Di dekat Manures); media, pupuk, dan bahan
kimia yang berkembang untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; pati untuk digunakan dalam
manufaktur dan industri; pelarut gusi; pelat cetak sensitif cahaya; pelat cetak sensitized; perekat yang digunakan dalam
industri; persiapan kimia dan bahan untuk film, fotografi dan pencetakan; persiapan kriogenik; persiapan tempering dan solder;
persiapan vulkanisir; plastik yang tidak diproses; produk kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan, fotografi,
pertanian, hortikultura dan kehutanan; putties, dan pengisi dan kue kering untuk digunakan dalam industri; resin buatan dan
sintetis yang tidak diproses; resin sintetis yang tidak diproses; zat penyamakan kulit===
===Karet, gutta-percha, permen karet, asbes, mika; armoring untuk kabel (tidak terbuat dari logam); artikel dan bahan isolasi
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akustik; bagian yang dibentuk yang terbuat dari ikatan karet dan karet-logam untuk kontrol getaran; bahan lembaran karet atau
plastik untuk digunakan dalam pembuatan jok; barang plastik (produk semifinished); casing karet untuk tabung; dinding
concertina yang terbuat dari karet atau plastik untuk jembatan penumpang bandara; film plastik dekoratif menjadi produk
setengah jadi; isolasi dan penghalang artikel dan bahan; karet alam (cair); karet kompensasi; karet untuk membaca kembali
ban; katup karet; koneksi selang fleksibel (tidak terbuat dari logam); penyegelan gaiter, cincin penyegelan, diafragma (tidak
termasuk dalam kelas lain); penyegelan, pengepakan dan bahan isolasi; pipa fleksibel, tabung, selang dan fitting untuk itu
(termasuk katup), dan fitting untuk pipa kaku, semua non-logam; pipa fleksibel, tabung, selang, dan fitting untuk itu, termasuk
katup, non-logam; pipa gasket; pita perekat, strip, band dan film; resin dalam bentuk ekstrusi; segel, sealants dan pengisi;
selang fleksibel (tidak terbuat dari logam); soft top, pintu, jendela, segel kompartemen mesin; solusi karet; suku cadang dan
aksesori untuk semua barang yang disebutkan di atas tidak termasuk dalam kelas lain; terpal plastik (kecuali untuk tujuan
pengemasan), termasuk terpal untuk tujuan penyegelan dan isolasi, atap dan kolam liners; tikar penyerap minyak yang terbuat
dari karet dan karet pengganti; tikar subballast yang terbuat dari karet dan karet pengganti untuk getaran dan shock peredam
dalam konstruksi trek; zat plastik semi-kerja===
===Periklanan, manajemen bisnis, administrasi bisnis; analisis bisnis, penelitian dan layanan informasi; bantuan bisnis,
manajemen dan layanan administrasi; fungsi kantor; konsultasi organisasi bisnis, yaitu mengumpulkan dan mengorganisir
informasi bisnis tentang pemberian hak penggunaan untuk sistem mobilitas, serta konsultasi konsumen tentang pemberian
hak penggunaan untuk sistem mobilitas; layanan grosir (termasuk layanan grosir online) di daerah-daerah berikut kendaraan,
suku cadang kendaraan dan aksesoris kendaraan, ttyres, rem, barang karet, yaitu sabuk transmisi daya, sabuk penggerak,
sabuk transmisi, V-belt, sabuk V-ribbed, sabuk variabilitas, sabuk waktu, sabuk sinkron, sabuk nubbed, sabuk waktu dua sisi,
sabuk datar, sabuk angkat (komponen mesin), sabuk konveyor, bagian yang dibentuk yang terbuat dari ikatan karet dan karet
logam untuk kontrol getaran , peredam getaran yang terbuat dari karet, potongan akhir untuk peralatan pasokan air, pegas
tekanan udara, peredam kejut, penyegelan, pengepakan dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung, selang dan perlengkapan
untuk itu, segel, sealants dan pengisi, isolasi dan penghalang artikel dan bahan, akustik isolasi artikel dan bahan, armoring
untuk kabel, karet compensators, pipa gasket, penyegelan gaiters, penyegelan cincin, diafragma, termasuk dalam kelas 17,
sub ballast tikar yang terbuat dari karet dan karet pengganti untuk getaran dan shock redaman dalam konstruksi trek , tikar
penyerap minyak yang terbuat dari pengganti karet dan karet, katup karet, bellow, dinding concertina yang terbuat dari karet
atau plastik untuk jembatan penumpang bandara, karet untuk ban baca ulang, bahan pelapis karet, bilah wiper kaca depan
untuk kendaraan, trek karet untuk kendaraan dan barang plastik, produk kimia, bahan bakar dan propelan, alat dan barang
logam, artikel bangunan, barang listrik dan elektronik, media suara dan data, materi cetak , alat tulis, peralatan kantor, barangbarang pakaian, sepatu dan barang-barang tekstil, mainan, peralatan olahraga; layanan manajemen inventaris; layanan
periklanan, pemasaran, dan promosi; layanan ritel (termasuk ritel online) dalam bidang-bidang berikut: kendaraan, suku
cadang kendaraan dan aksesori kendaraan, ban, rem, barang karet, yaitu sabuk transmisi daya, sabuk penggerak, sabuk
transmisi, sabuk V, sabuk V-ribbed, sabuk variabilitas, sabuk waktu, sabuk sinkron, sabuk nubbed, sabuk waktu dua sisi,
sabuk datar, sabuk angkat (komponen mesin), sabuk konveyor, bagian yang dibentuk yang terbuat dari karet dan ikatan karet
logam untuk kontrol getaran, peredam getaran yang terbuat dari karet , potongan akhir untuk peralatan pasokan air, pegas
tekanan udara, peredam kejut, penyegelan, pengepakan dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung, selang dan perlengkapan
untuk itu, segel, sealants dan pengisi, isolasi dan penghalang artikel dan bahan, akustik isolasi artikel dan bahan, armoring
untuk kabel, karet compensators, pipa gasket, penyegelan gaiters, penyegelan cincin, diafragma termasuk dalam kelas 17,
sub ballast tikar yang terbuat dari karet dan karet pengganti untuk getaran dan shock peredam dalam konstruksi trek , tikar
penyerap minyak yang terbuat dari karet dan karet pengganti, katup karet, bellows, dinding concertina terbuat dari karet atau
plastik untuk jembatan penumpang bandara, karet untuk ban retreading, bahan pelapis karet, pisau wiper kaca depan untuk
kendaraan, trek karet untuk kendaraan dan barang-barang plastik, yaitu cetakan yang terbuat dari plastik, mesin dan transmisi
mount terbuat dari plastik, transmisi lintas balok, produk kimia, bahan bakar dan propellants , alat dan barang logam, artikel
bangunan, barang-barang listrik dan elektronik, media suara dan data, materi cetak, alat tulis, peralatan kantor, barang-barang
pakaian, sepatu dan barang tekstil, mainan, peralatan olahraga dan mesin, yaitu mesin dan alat mesin untuk perawatan bahan
dan untuk manufaktur, mesin pengeluaran, menyapu, membersihkan, mesin cuci dan pencucian, mesin yang digunakan
dalam pengolahan logam, kayu, karet dan plastik, untuk pembuatan , perbaikan dan pembongkaran kendaraan darat dan laut,
untuk pembuatan, perakitan, perbaikan dan pembongkaran selang, untuk kimia, pertanian, pertambangan, tekstil, makanan
dan minuman, industri konstruksi dan kemasan, alat mesin, mesin cetak, mesin yang digunakan dalam pembuatan pelat
cetak, pompa (mesin), konveyor sabuk (mesin), mesin pemotong rumput (mesin), pemotongan, pengeboran, abrading,
penajaman dan mesin perawatan permukaan, platform pengangkat, mesin penggelembungan ban [instalasi garasi] , mesin
pemangkasan ban, mesin penekan ban, mesin pemasangan ban, mesin vulkanisir ban, melepas dan memasang perangkat
ban otomatis, penghilang ban [mesin]; manajemen proyek bisnis dan layanan informasi konsumen; manajemen saham ter
komputerisasi; memberikan informasi bisnis, juga termasuk data bisnis dalam format digital, di bidang lalu lintas jalan,
manajemen lalu lintas jalan, kendaraan bermotor dan mengemudi otonom kendaraan bermotor; memesan layanan untuk pihak
ketiga; pemrosesan data administratif; pengumpulan dan sistematisasi data bisnis; penyewaan, penyewaan dan penyewaan
objek sehubungan dengan penyediaan layanan tersebut di atas, termasuk dalam kelas ini; perdagangan komersial dan
layanan informasi konsumen; perekrutan personil, konsultasi manajemen personil, konsultasi bisnis dan layanan penasihat,
layanan hubungan masyarakat, iklan radio dan televisi, organisasi pameran dan pameran untuk tujuan komersial dan
periklanan, pemasaran, penelitian penjualan, riset pasar; persiapan inventaris ter komputerisasi; saran, konsultasi dan
informasi untuk hal tersebut, termasuk dalam kelas ini.===
===Bahan bakar dan ilusi; Pelumas; aditif sehubungan dengan barang-barang tersebut di atas, termasuk dalam kelas ini;
bahan bakar (termasuk bahan bakar engine) dan bahan bakar pencahayaan; energi listrik; gemuk untuk kendaraan bermotor;
komposisi pengendali debu; menyerap debu, membasahi dan mengikat komposisi; minyak industri dan minyak; pasta rem.;
pelumas dan gemuk industri, lilin dan cairan===
===Bangunan, konstruksi dan pembongkaran; ekstraksi sumber daya alam; instalasi, pembersihan, perbaikan dan
pemeliharaan dalam kaitannya dengan kendaraan, suku cadang kendaraan dan perlengkapan kendaraan serta kereta listrik
untuk kendaraan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan ban berjalan dan sistem; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan mesin
dan komponen mesin; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan sistem data; konstruksi bangunan; layanan bengkel otomotif,
konversi, perbaikan, servis, perakitan, pembongkaran, pemeliharaan, perawatan, pembersihan dan cat bekerja untuk
kendaraan, mesin, rem, ban dan bagian-bagiannya; layanan instalasi sehubungan dengan ban kendaraan, suku cadang dan
aksesori mobil, sabuk konveyor dan sistem sabuk konveyor, sabuk transmisi daya, selang dan sistem selang terdiri dari
daripadanya, pegas tekanan udara dan peredam getaran, permukaan berlapis elastomer; layanan pengisian ulang untuk
kendaraan listrik; pemeliharaan, perakitan, perbaikan instrumen evaluasi untuk pelat diagram, tachographs, perekam data
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kecelakaan, log pengemudi elektronik, alat uji dan diagnostik dan instrumen; pemeliharaan, perbaikan dan instalasi sistem
jaringan komputer, sistem perangkat keras komputer, sistem jaringan nirkabel, navigasi dan sistem pengenalan suara;
pemusnahan, desinfeksi dan pengendalian hama; penyediaan informasi yang berkaitan dengan perbaikan kendaraan;
penyewaan alat, pabrik dan peralatan untuk konstruksi dan pembongkaran; perbaikan kendaraan sebagai bagian dari bantuan
kerusakan; perbaikan pinggir jalan mobil; retreading ban===
===Layanan telekomunikasi; informasi tentang telekomunikasi; layanan gateway telekomunikasi; layanan komunikasi antar
bank data; layanan komunikasi nirkabel; mentransfer informasi dan data melalui jaringan komputer dan internet; menyediakan
akses ke jaringan komunikasi elektronik dan database elektronik; menyediakan ruang obrolan internet dan forum internet;
menyediakan ruang obrolan internet untuk jejaring sosial; penyediaan akses ke konten, situs web, dan portal; penyewaan,
penyewaan dan penyewaan objek sehubungan dengan hal tersebut; pertukaran data elektronik; streaming data; transfer data
nirkabel melalui protokol aplikasi nirkabel; transmisi data dan layanan penerimaan melalui telekomunikasi berarti; transmisi
elektronik dan transmisi ulang suara, gambar, dokumen, pesan dan data===
===(udara terkompresi) senjata semprot untuk air, minyak, gas, cat dan zat gas atau cair lainnya; Pertanian, earthmoving,
konstruksi, ekstraksi minyak dan gas dan peralatan pertambangan; aktuator engine (katup throttle, gubernur idle, aktuator
linear, katup kontrol udara, aktuator flap udara, katup resirkulasi gas buang); alat mesin; alat pertanian, selain; ban berjalan,
suku cadang, dan aksesori untuk sabuk konveyor; batang penghubung, poros engkol, camshaft, sendi (universal -) [sendi
cardan], poros cardan, bantalan mesin, bantalan hidro, peredam getaran torsional, aktuator; bingkai pencetakan logam; busi
untuk mesin pembakaran; colokan cahaya untuk mesin diesel; crimpers genggam yang dioperasikan secara mekanis;
diecasting cetakan [komponen mesin]; dosis pompa; filter bahan bakar; filter oli untuk motor dan mesin; filter udara untuk
mesin; fitting logam (aksesoris untuk senjata semprot atau penyemprot); generator listrik; generator listrik berpenggerak motor;
gulungan, mekanis, untuk selang fleksibel; jack kendaraan mekanik; katup (komponen mesin); katup injeksi; komponen mesin,
yaitu pegas, piston peredam kejut, peredam getaran; komponen untuk motor dan mesin dari semua jenis; kompresor udara
dan kompresor pendingin; konverter katalitik; kopling mesin dan komponen transmisi, termasuk kopling shift (kecuali untuk
kendaraan darat); kumparan pengapian; lift untuk digunakan dengan kendaraan; melepas ban [mesin]; melepas dan
memasang perangkat ban otomatis; mencetak pelat; mengangkat platform; mengatur dan mengontrol aparat untuk digunakan
sehubungan dengan pompa dan instalasi pompa, khususnya katup, ayam, katup kontrol; menyapu, membersihkan, mencuci
dan mesin cuci; mesin cetak; mesin dan alat mesin untuk perawatan bahan dan untuk manufaktur; mesin dan peralatan
pemotongan, pengeboran, abrading, penajaman dan pengolahan permukaan; mesin menekan ban; mesin mengembang ban
[instalasi garasi]; mesin pemangkasan ban; mesin pemasangan ban; mesin pemotong rumput (mesin); mesin penjual
otomatis; mesin penyaluran; mesin vulkanisir ban; mesin yang digunakan dalam pembuatan pelat cetak; mesin yang
digunakan dalam pengolahan logam, kayu, karet dan plastik, untuk pembuatan, perbaikan dan pembongkaran kendaraan
darat dan laut, untuk pembuatan, perakitan, perbaikan dan pembongkaran selang, untuk kimia, pertanian, pertambangan,
tekstil, makanan dan minuman, konstruksi dan industri kemasan; mesin, powertrain, dan suku cadang alat berat, serta kontrol
untuk pengoperasian mesin dan mesin; motor dan mesin (kecuali untuk kendaraan darat); motor listrik (kecuali untuk
kendaraan darat); motor listrik dan komponennya (kecuali untuk kendaraan darat); nozel injeksi untuk mesin; pelat cetak (tidak
peka terhadap cahaya); pelat cetak litografi untuk mesin cetak; pengisi daya [turbocharger]; pengontrol dan regulator mekanis
dan hidraulik; peralatan bergerak dan penanganan; perangkat injeksi bahan bakar, sistem injeksi bahan bakar untuk mesin;
perangkat penyesuaian terkontrol untuk bagian kendaraan seperti kursi, jendela, cermin, atap geser, katup throttle, camshaft;
perangkat untuk mengatur komposisi campuran campuran bahan bakar-udara untuk mesin pembakaran internal; pompa
(mesin); pompa bahan bakar; pompa, kompresor dan kipas angin; robot industri; sabuk penggerak, sabuk transmisi, sabuk V,
sabuk V-ribbed, sabuk variabilitas, sabuk waktu, sabuk sinkron, sabuk nubbed, sabuk waktu dua sisi, sabuk datar, sabuk
angkat (komponen mesin), sabuk konveyor; silinder utama; starter listrik untuk motor dan mesin; trotoar bergerak tidak
termasuk dalam kelas lain; turbokompresor; unit kontrol untuk mesin; unit kontrol untuk motor dan mesin===
===Alarm; Antena; Detektor; Ilmiah, bahari, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, sinyal,
pemeriksaan (pengawasan), alat dan instrumen penyelamatan jiwa dan pengajaran sejauh yang termasuk dalam kelas ini;
Monitor; Radio; Timbangan; agenda elektronik; aktuator listrik dan elektronik, dan poros penggerak dan motor listrik untuk;
alarm dan peralatan peringatan; alarm pencuri, peralatan deteksi pencurian; alat pemantauan dan diagnostik untuk mesin
kendaraan dan drive kereta api dan sistem yang sebagian besar terdiri dari; alat pengontrol suhu untuk digunakan dalam
sistem pemanas kendaraan; alat pengukur kecepatan; alat ukur dan instrumen; ammeter, voltmeter, ohmmeter, manometer,
termometer, takometer; aparat kontrol lalu lintas [bercahaya]; bagian dan perlengkapan dari semua barang tersebut di atas,
termasuk dalam kelas ini.; bangku uji; bangku uji diesel; bangku uji rem dan jalur uji rem; baterai listrik dan komponennya,
baterai isi ulang dan komponennya, baterai surya; baterai, listrik, untuk kendaraan; brosur elektronik yang dapat diunduh;
buletin elektronik yang dapat diunduh; catatan fonograf; detektor tidur; diagnostik lokakarya dan peralatan uji; dosimeters
(dalam dosimeters); elemen fotovoltaik; film terbuka; head-up-displays (HUD) untuk kendaraan bermotor; immobilizers
elektronik untuk kendaraan bermotor; indikator servis, indikator keausan, alat pengukur konsumsi, indikator pemeliharaan;
instrumen navigasi; instrumen tampilan kombinasi; instrumen untuk memantau lalu lintas; instrumen untuk mendeteksi lalu
lintas; jaringan komputer dan peralatan komunikasi data; kalkulator saku; kartu magnetik bersandi, kartu sirkuit terintegrasi
(kartu pintar), kartu telepon bersandi; kasir, menghitung mesin; keselamatan, keamanan, perlindungan dan perangkat sinyal;
kit hands-free untuk telepon; kompas, hidrometer asam, tingkat roh; komputer untuk kendaraan otonom; konektor multimedia
untuk kendaraan; konektor ponsel untuk kendaraan; konten yang direkam; kontrol listrik dan mengatur peralatan termasuk
prosesor dan sensor mereka untuk regulasi dan kontrol rem, pedal akselerator, transmisi, chassis dan gas buang; kontrol
listrik dan mengatur peralatan termasuk prosesor dan sensor untuk kemudi dan pengendalian kendaraan, untuk meningkatkan
keselamatan berkendara, stabilitas mengemudi, dan bantalan dan kenyamanan kebisingan; lampu peringatan untuk
kendaraan; laser, bukan untuk tujuan medis; layar sentuh; layar tampilan panel datar, layar video dan monitor; lensa kontak,
kacamata, kasus tontonan, teropong, kacamata pembesar [optik], kacamata hitam, segitiga peringatan kerusakan kendaraan;
magnet, magnetizers dan demagnetizers; media perekaman magnetik, elektronik, dan optik, dengan pengecualian film yang
tidak terekspos [fotografis]; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin termasuk dispenser otomatis, mesin
teller otomatis [ATM]; mengukur, mendeteksi dan memantau instrumen, indikator, dan pengontrol; mengukur, peringatan dan
menampilkan perangkat dan instrumen untuk jarak, pemantauan beban gandar, akselerasi, kecepatan, kecepatan engine,
torsi, laju gilirannya, tekanan, tingkat pengisian, pasokan cairan (terutama pasokan bahan bakar dan cairan mesin cuci),
ketinggian, suhu cairan pendingin, tekanan muatan, kekuasaan, kualitas udara, massa udara, tingkat minyak, tekanan minyak,
posisi, posisi kemudi, suhu, perjalanan, jarak perjalanan, angin dan kedalaman air; mesin faksimili; modul pengukuran dan
kontrol untuk pemasangan di tangki kendaraan; navigasi, panduan, pelacakan, penargetan, dan perangkat pembuatan peta;
optik, akustik dan haptic mengantuk dan perangkat peringatan kecepatan dan instrumen tampilan; pakaian pelindung, masker
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pelindung; panel instrumen [listrik]; pemantauan listrik dan elektronik, mengatur dan mengontrol peralatan dan peralatan untuk
digunakan dengan katalis gas buang; pemantauan listrik dan elektronik, mengatur dan mengontrol peralatan dan peralatan
untuk digunakan dengan sistem dosis; pemantauan listrik dan elektronik, mengatur dan mengontrol peralatan dan peralatan
untuk sabuk konveyor dan sistem sabuk konveyor; pencarian posisi, pelacakan kursus, dan perangkat perutean lalu lintas;
pencegahan kecelakaan, sistem mengemudi yang nyaman dan perangkat lunak navigasi; penelitian ilmiah dan peralatan
laboratorium, peralatan pendidikan dan simulator; penerjemah elektronik, penerjemah saku elektronik; penganalisis emisi;
penganalisis sasis, alat pengukur gandar; pengisi daya baterai; pengisi daya untuk baterai listrik; pengontrol (regulator);
pengontrol dan drive untuk soft top convertible, atap geser, dan perangkat perlindungan sinar matahari; penguat kemudi listrik
dan elektrohidraulik sebagai bagian dari peralatan kemudi otomatis untuk kendaraan; penguji ban; penguji baterai; penguji
cairan rem; pengukur tekanan ban, peralatan penggelembung ban, peralatan pemantauan ban, peralatan pencocokan ban,
unit penyeimbang ban untuk kendaraan darat; peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, menyimpan,
mengatur dan memantau; peralatan dan peralatan penyelamat jiwa, seperti rakit penyelamat jiwa, pemadam kebakaran, jaring
pengaman, terpal pengaman, sabuk pengaman, pelampung hidup, jaket pelampung, peralatan pemadam kebakaran;
peralatan diagnostik [bukan untuk tujuan medis]; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk menghasilkan energi matahari;
peralatan global positioning system [GPS]; peralatan kemudi otomatis untuk kendaraan; peralatan kontrol elektronik untuk
manajemen mesin kendaraan dan kontrol idling; peralatan manajemen data; peralatan manajemen lalu lintas listrik dan
elektronik; peralatan menyelam; peralatan navigasi untuk kendaraan; peralatan pemantauan pandangan belakang; peralatan
pemrosesan data; peralatan pemrosesan data, komputer; peralatan proyeksi, kamera sinematografi, kamera [fotografi], mesin
fotokopi; peralatan radar; peralatan remote control; peralatan remote control untuk pembukaan dan penutupan pintu
kendaraan, kap mesin, atap lipat, menggabungkan unit kontrol, elemen kontrol dan motor listrik untuk itu; peralatan tampilan,
modul tampilan, elemen tampilan, panel tampilan, layar, monitor, layar, tampilan kristal cair [LCD], peralatan LCD; peralatan
televisi; peralatan untuk menguji rem kendaraan; peralatan untuk menguji transmisi kendaraan; peralatan, instrumen, dan
kabel untuk; perangkat dan instrumen layar analog dan digital listrik, elektronik, opto-elektronik dan mekanis; perangkat layar
listrik atau elektronik; perangkat lunak aplikasi untuk komputer dan perangkat nirkabel; perangkat lunak aplikasi untuk layanan
komputasi awan; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputer untuk aplikasi mobile yang memungkinkan
interaksi dan antarmuka antara kendaraan dan perangkat mobile; perangkat lunak komunikasi untuk bertukar data, audio,
video, dan file gambar secara elektronik; perangkat lunak sistem bantuan driver; perangkat lunak untuk diagnostik dan
pemecahan masalah; perangkat optik, enhancer dan korektor; perangkat pemantauan kehadiran, sistem deteksi kursi-hunian,
tikar deteksi kursi-hunian; perangkat pengujian dan kontrol kualitas; perangkat penyesuaian sinar lampu depan; perangkat
periferal komputer; perangkat transmisi dan reproduksi gambar; perangkat untuk diagnostik ECU [Engine Control Unit];
perekam data kecelakaan; peringatan jarak jauh dan mengendalikan perangkat dan instrumen tampilan; program dan
perangkat lunak komputer yang direkam; program komputer untuk digunakan dalam mengemudi otonom kendaraan; program
komputer untuk mengendalikan kendaraan; regulator tegangan untuk kendaraan; sakelar tekanan; sekering listrik, relai listrik,
transponder, sensor, aktuator (sejauh yang termasuk dalam kelas ini); sel foto; sensor kualitas udara; server cloud; sistem
elektronik on board untuk memberikan bantuan parkir; sistem operasi jarak jauh untuk sistem penguncian yang dikontrol
secara terpusat; sistem pengenalan rambu lalu lintas; sistem penguncian yang dikontrol secara terpusat; solenoid, katup listrik
[thermionic] dan termostatik dikendalikan; solusi antarmuka mesin manusia (HMI) (perangkat lunak); stasiun pengisian daya
untuk kendaraan listrik; teknologi informasi dan perangkat audio-visual, multimedia dan fotografi; telepon termasuk telepon
video; termostat; unit kontrol elektronik (EFUSI) untuk kontrol mesin otomotif; unit layanan AC dalam sifat pengujian dan
inspeksi servis dan perbaikan AC; unit perekaman waktu; untuk merekam, menerima, mentransmisikan dan mereproduksi
sinyal analog dan/atau digital, serta gambar dan suara; untuk semua barang tersebut di atas (termasuk dalam kelas ini)===
===Layanan TI, yaitu pengembangan perangkat lunak, pemrograman dan implementasi, pengembangan perangkat keras
komputer, layanan hosting dan perangkat lunak sebagai layanan dan penyewaan perangkat lunak, penyewaan perangkat
keras dan fasilitas komputer, konsultasi TI, layanan penasihat dan informasi, keamanan TI, perlindungan, restauration,
layanan duplikasi dan konversi data, layanan pengkodean data, analisis dan diagnostik komputer, penelitian, pengembangan
dan implementasi perangkat lunak komputer, layanan manajemen proyek komputer , penambangan data, watermarking
digital, layanan komputer, layanan teknologi yang berkaitan dengan komputer, layanan jaringan komputer, memperbarui bank
memori sistem komputer, layanan migrasi data, memperbarui situs web untuk orang lain, pemantauan sistem komputer
dengan akses jarak jauh; analisis industri dan layanan penelitian; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer; desain perangkat lunak komputer, rekayasa perangkat lunak komputer, instalasi perangkat lunak komputer;
eksperimen industri dan layanan R&amp;D; hosting data digital dan informasi di bidang lalu lintas jalan, manajemen lalu lintas
jalan, kendaraan bermotor dan mengemudi otonom kendaraan bermotor; hosting database, portal web, weblog, konten digital
di internet, platform di internet serta data komputerisasi, file, aplikasi dan informasi; jasa analisis ban; jasa desain; jasa teknik;
komputasi awan, menyediakan sistem komputer virtual melalui komputasi awan; konsultasi di bidang penghematan energi;
konsultasi teknis instrumen evaluasi untuk pelat diagram, tachographs, perekam data kecelakaan, log pengemudi elektronik,
alat dan instrumen uji dan diagnostik; layanan analisis data teknis; layanan hosting web; layanan ilmiah dan teknologi di
bidang industri otomotif dan karet; layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan draf terkait; layanan inspeksi untuk
kendaraan baru dan bekas untuk orang yang membeli atau menjual kendaraan mereka; layanan pemeriksaan ban; layanan
pengujian ilmiah, penyusunan pendapat teknis dan/atau ilmiah; layanan pengumpulan data kualitas udara.; membuat dan
memelihara situs web untuk orang lain; memperbarui perangkat lunak; pembaruan komponen perangkat lunak di udara;
pemeliharaan perangkat lunak komputer; penelitian dan pengembangan di bidang pengobatan, penggunaan dan regenerasi
katalis untuk pengurangan katalis selektif; penelitian dan pengembangan untuk orang lain; penelitian di bidang perlindungan
lingkungan; penelitian di bidang teknologi; pengawasan teknis dan inspeksi; pengembangan komponen untuk mesin
pembakaran internal; pengembangan perangkat lunak, pemrograman dan implementasi; pengembangan proses kimia yang
berkaitan dengan pengurangan katalitik selektif dan teknologi katalis; pengembangan proyek teknis; pengujian kelayakan jalan
kendaraan; pengujian kendaraan; pengujian produk untuk orang lain; pengujian, otentikasi dan kontrol kualitas; pengukuran
teknis dan pengujian; penyediaan informasi cuaca; penyediaan informasi ilmiah, saran dan konsultasi dalam kaitannya dengan
pengimbangan karbon; penyediaan informasi teknis dalam kaitannya dengan komputer; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan penelitian ilmiah; penyediaan informasi yang berkaitan dengan program komputer; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan teknologi informasi; penyewaan, penyewaan, dan penyewaan objek sehubungan dengan hal tersebut di
atas, termasuk dalam kelas ini; penyimpanan data online; perangkat lunak sebagai layanan dan penyewaan perangkat lunak;
platform sebagai layanan [PaaS], Perangkat Lunak sebagai layanan [SaaS], Infrastruktur sebagai Layanan [IaaS]; saran
teknologi dan konsultasi dan/ atau perencanaan proyek; saran teknologi tentang pemberian hak penggunaan untuk sistem
mobilitas; saran, konsultasi dan informasi untuk hal tersebut, termasuk dalam kelas ini; survei topografi===
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===Lampu LED dan luminer LED dan bagian-bagiannya; Peralatan untuk pencahayaan, pemanasan, pembangkit uap,
memasak, mendinginkan, pengeringan, hembusan, ventilasi, AC dan pasokan air dan tujuan sanitasi; bola lampu untuk sinyal
arah untuk kendaraan; filter udara dan air untuk penggunaan industri dan rumah tangga, fasilitas perawatan industri; filter
udara untuk interior kendaraan; flues dan instalasi untuk menyampaikan gas buang; inlet udara [ventilasi] untuk kendaraan;
instalasi pemurnian gas buang; instalasi pencahayaan untuk kendaraan; instalasi sanitasi, pasokan air dan peralatan sanitasi;
kipas dan modul ventilasi untuk kendaraan; komponen individu untuk instalasi pemurnian gas buang, termasuk konverter
katalitik dan filter, dan fitting untuk barang-barang tersebut di atas, termasuk dudukan dan pengening yang diperlukan;
konverter dan peralatan konversi dan peralatan untuk gas panas menjadi bagian dari pembersih gas buang; konverter yang
dipanaskan secara elektrik untuk gas panas yang menjadi bagian dari pembersih gas buang; lampiran untuk peralatan
pasokan air untuk menyesuaikan dan mengubah volume aliran air; lampu belakang; lampu belakang kendaraan; lampu depan
kendaraan; lampu listrik dan luminer; lampu pijar; lampu sepeda; makanan dan minuman memasak, pemanasan, pendinginan
dan peralatan perawatan; matahari tanning peralatan; mengatur dan aksesori keselamatan untuk instalasi air dan gas; nozel
ventilasi, elemen deflektor udara dan pipa udara; panel interior diterangi untuk kendaraan; pemanas, ventilasi, dan AC dan
peralatan pemurnian (ambient); pembakar, boiler dan pemanas; peralatan pemanas untuk defrosting jendela kendaraan;
peralatan pencahayaan untuk kendaraan; peralatan pendingin dan pembekuan; potongan akhir untuk peralatan pasokan air;
reflektor pencahayaan dan pencahayaan; reflektor pencahayaan dan pencahayaan kendaraan; selang sebagai bagian dari AC
dan peralatan pemanas untuk kendaraan; sistem pemanas dan AC untuk kendaraan; sistem pemanas, pendinginan, AC, dan
ventilasi pada kendaraan===
===Kendaraan dan transportasi; airbag, tensioner sabuk dan bagian-bagian dan aksesoris mereka sejauh termasuk dalam
kelas ini; alat kemudi, yaitu roda kemudi dan batang kemudi; bagian dan perlengkapan untuk barang-barang tersebut di atas
sejauh termasuk dalam kelas ini; ban, tabung dalam untuk ban, roda, pelek roda, tapak untuk pembacaan ulang ban, tutup
hub, strip pelek, bahan dan kit untuk memperbaiki ban dan tabung dalam tidak termasuk dalam kelas lain; bantal kursi untuk
kursi kendaraan; chassis dan bagian-bagiannya termasuk dalam kelas ini; dinding concertina karet atau plastik untuk kereta
api dan bus artikulasi; gandar dan poros modul, poros sepatu bot, diafragma [bagian kendaraan]; hidro-bantalan sebagai
komponen kendaraan sejauh termasuk dalam kelas ini; instrumen tampilan kombinasi [bagian kendaraan], kokpit kendaraan
darat, panel instrumen [bagian kendaraan], konsol tengah [bagian dari interior kendaraan]; interiorlining kendaraan; kabin
kendaraan dan kursi pengemudi; kabin pengemudi; kaca depan dan sistem pembersihan lampu sebagai bagian dari
kendaraan darat; kandung kemih bahan bakar untuk kendaraan; katup untuk ban kendaraan; kokpit lintas balok; kokpit
pengemudi yang terdiri dari layar, panel operasi digital, peralatan kontrol dan/atau perangkat lunak; kopling poros dan
perangkat transmisi termasuk kopling shift untuk kendaraan darat; kursi kendaraan bermotor; mesin kendaraan; motor dan
mesin untuk kendaraan darat; motor listrik untuk kendaraan darat; panel untuk dasbor; pegas penyerap kejut untuk kendaraan,
pegas suspensi untuk kendaraan; pelapis interior untuk kendaraan; pemantik rokok untuk mobil; penahan kepala untuk
kendaraan, penutup kepala kendaraan; pendinginan, pemanasan, rem, bahan bakar, udara pengisian, minyak, selang hidrolik
sebagai komponen kendaraan dan aksesoris sejauh termasuk dalam kelas ini; penguat kemudi hidrolik, kolom kemudi, roda
gigi kemudi; penutup airbag; penutup kursi mobil, penutup kursi [berbentuk] untuk digunakan dalam mobil; penutup pelana
untuk sepeda; penutup perpindahan gigi; penutup roda kemudi; penutup tonneau; peralatan keselamatan untuk kendaraan
bermotor sejauh termasuk dalam kelas ini; peralatan untuk transportasi darat dan/atau di atas air dan/atau melalui udara;
peredam dan pegas aktif dan pasif, diatur dan tidak diatur untuk kendaraan, roda, dan bagiannya, terutama pegas tekanan
udara dan pegas gas; peredam getaran dan peredam getaran torsional (kecuali sebagai komponen mesin kendaraan darat)
untuk kendaraan; peredam kejut dan struts suspensi untuk kendaraan; perisai matahari dan visor untuk mobil bermotor, visor
matahari [bagian kendaraan]; powertrain, termasuk mesin dan motor, untuk kendaraan darat; rem elektronik, hidraulik,
elektromekanis, elektrohidraulik, dan mekanis untuk kendaraan; sabuk penggerak, sabuk transmisi tidak termasuk dalam kelas
lain; saluran bahan bakar untuk kendaraan, tangki bahan bakar untuk kendaraan; sandaran tangan untuk kursi mobil; sasis
dan suspensi yang terkontrol dan tidak terkontrol; silinder rem, bantalan rem, kaliper rem, cakram rem, lapisan rem, selang
rem; sinyal arah untuk kendaraan; sistem kemudi elektromekanis dan elektrohidraulik yang diatur dan tidak diatur dan
komponennya; sistem pembersihan jendela dan lampu depan untuk kendaraan bermotor serta wadah terkait, nozel, selang,
kopling selang, pompa, pemanas dan katup; sistem pengangkatan jendela dan posisi jendela sebagai pars kendaraan darat;
sistem tangki bahan bakar untuk kendaraan bermotor; strip pelindung untuk tubuh kendaraan; suku cadang dan aksesori
untuk rem elektronik, hidraulik, elektromekanis, elektrohidraulik, dan mekanis untuk kendaraan; tangki pengaman untuk
kendaraan; trim interior otomotif; troli alat yang terbuat dari logam, kosong; unit pasokan udara untuk sistem pegas udara;
wiper kaca depan untuk kendaraan, bilah wiper kaca depan untuk kendaraan, lengan wiper kaca depan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201544950
: 26/11/2019 00:00:00
: 2019-076407 31/05/2019 JP
: YA-MAN Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4-4, Furuishiba 1-chome, Koto-ku Tokyo 135-0045
: TANAKA Naofumi
: Marunouchi Park Building, 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8222

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: mysé
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10, 11
: ===Peralatan pijat kecantikan ultrasonik untuk tujuan rumah tangga; alat pijat estetika; alat pijat estetika untuk penggunaan

540 Etiket

komersial; alat pijat untuk mata; alat pijat wajah untuk penggunaan komersial; laser rambut merangsang peralatan dan
instrumen untuk penggunaan komersial; laser rambut merangsang peralatan untuk keperluan rumah tangga, listrik; peralatan
dan instrumen medis, selain alat bantu berjalan dan kruk; peralatan listrik industri untuk tujuan pelangsingan; peralatan listrik
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rumah tangga untuk tujuan pelangsingan; peralatan medis dan instrumen untuk mempromosikan pertumbuhan rambut
menggunakan laser; peralatan mempercantik kulit listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan mempercantik kulit listrik
untuk penggunaan komersial; peralatan pijat; peralatan pijat estetika listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan pijat
estetika listrik untuk penggunaan komersial; peralatan pijat kecantikan listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan pijat
kecantikan ultrasonik untuk penggunaan komersial; peralatan pijat listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan pijat wajah
listrik untuk keperluan rumah tangga; perangkat perawatan wajah listrik untuk keperluan rumah tangga; perangkat perawatan
wajah listrik untuk penggunaan komersial; perangkat perawatan wajah untuk keperluan rumah tangga.; tukang pijat kulit
kepala===
===Pengering rambut; alat pemurni air.; bagian dan fitting generator air hidrogen elektrolit untuk keperluan rumah tangga;
bagian dan fitting generator air hidrogen elektrolit untuk tujuan industri; generator air elektrolit industri untuk menghasilkan air
hidrogen untuk mandi; generator air elektrolit industri untuk menghasilkan air hidrogen untuk minuman; generator air elektrolit
industri untuk menghasilkan air hidrogen untuk perawatan kecantikan; generator air elektrolit rumah tangga untuk
menghasilkan air hidrogen untuk mandi; generator air elektrolit rumah tangga untuk menghasilkan air hidrogen untuk
minuman; generator air elektrolit rumah tangga untuk menghasilkan air hidrogen untuk perawatan kecantikan; generator air
hidrogen elektrolit untuk keperluan rumah tangga; generator air hidrogen elektrolit untuk tujuan industri; pengering rambut
listrik untuk keperluan rumah tangga; pengering rambut listrik untuk penggunaan komersial; peralatan elektrothermic rumah
tangga; peralatan wajah menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; peralatan wajah menggunakan
gelombang ultrasonik untuk penggunaan komersial; peralatan wajah uap [sauna]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.6, Huangjin Road, High-tech Zone, Jining City Shandong Province
:
: 36F, Building A4-3, Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi Road,
High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HOCKTUBE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 19, 22, 9
: ===Joists, bukan dari logam; Kusen, bukan logam; bahan bangunan, bukan dari logam; bangunan, dapat diangkut, bukan dari
logam; elemen bangunan beton; membran tahan air; pagar, bukan dari logam.; palisading, bukan dari logam; serat tahan api;
ubin, bukan dari logam===
===Tas anyaman; bahan bantalan, bukan dari karet, plastik, kertas atau karton; kabel, bukan dari logam; kain gelatin dalam
sifat polivinil klorida; kain tahan api; serat tekstil; tas goni untuk keperluan industri.; tas serat kimia untuk keperluan industri;
tenda; terpal===
===Jaring pengaman; Perangkat perlindungan untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan; alat dan instrumen survei; alat
keselamatan lalu lintas kereta api.; alat pemadam api; api lolos; jaring untuk perlindungan terhadap kecelakaan; pagar listrik;
peralatan dan perlengkapan penyelamatan jiwa; tegangan tinggi ledakan-bukti perangkat distribusi listrik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531809
: 28/11/2019 00:00:00
: 018083302 18/06/2019 EM
: Talpa Content B.V.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Zevenend 45 NL-1251 RL Laren
:
: Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN Amsterdam

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: the voice comeback stage
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black, red and white.
: 41, 9, 28
: ===Fotografi; Hiburan; Jasa Konsultansi editorial (non publisitas); Jasa musisi dan artis pertunjukan lainnya; Layanan
pelaporan fotografis; Layanan produksi film dan video; Layanan yang disebutkan di atas termasuk melalui radio, televisi,
teleteks, internet atau jaringan lain, elektronik atau sebaliknya; Pendidikan; Penyewaan radio dan televisi; Penyewaan
rekaman audio, peralatan perekaman suara dan alat musik; Penyewaan, penerbitan dan peminjaman suara dan/atau rekaman
gambar yang berisi program radio, televisi, audiovisual, musik, hiburan dan teater; kegiatan olahraga dan budaya; kompilasi,
pembuatan, penyutradaraan dan penyajian program radio, televisi, audiovisual, musikal, hiburan, dan teater; layanan lotre;
melakukan dan menyusun musik; mengatur dan melakukan acara musik, konser, Festival, pertunjukan dan pesta; mengatur
pertunjukan dalam konteks agen tiket teater.; mengorganisir acara olahraga, budaya, musik dan pendidikan; menyediakan
informasi hiburan di bidang industri hiburan, radio dan televisi program, film gerak, budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga

: M0020201531343
: 28/11/2019 00:00:00
:
: Hock Technology Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket
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(konten); menyediakan pelatihan; organisasi dan produksi (game) menunjukkan, yaitu penyusunan konsep hiburan di radio
dan televisi; pembuatan film video; penerbitan, peminjaman dan penyediaan online non-download buku, Surat Kabar, majalah,
panduan, daftar program dan publikasi lainnya; penerbitan, peminjaman dan/atau Penyewaan karya musik, film, film video dan
gambar dan/atau rekaman suara; perekaman, produksi dan pasca produksi karya musik, film dan gambar dan/atau rekaman
suara; sewa pemandangan panggung===
===Peralatan audiovisual; alat untuk merekam, transmisi atau reproduksi teks, suara dan/atau gambar; aplikasi perangkat
lunak komputer untuk telepon seluler, ponsel cerdas, komputer notebook, komputer, dan pemutar media.; elektronik dan
digital, download atau pada operator data; gambar berbentuk cakram dan/atau pembawa suara; game komputer (Software),
termasuk online; kacamata [optik]; kacamata hitam; kaset, compact disc, video tape, video compact disc (disc gambar),
interaktif CD (cdis), Read-Only-memori disk (CD-ROM), DVD dan operator data digital lainnya; komputer, termasuk komputer
untuk bermain game; media data magnetik; musik, suara, dan rekaman audiovisual yang dapat diunduh; peralatan telepon;
peralatan televisi; peralatan untuk pengolahan data; perangkat lunak komputer; perangkat periferal komputer===
===Permainan; Senam dan olahraga artikel, tidak termasuk dalam kelas lain.; mainan; peralatan permainan komputer;
permainan elektronik untuk digunakan dengan set televisi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531466
: 29/11/2019 00:00:00
: 018079750 10/06/2019 EM
: Advokatbyrån Gulliksson AB

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Emdalavägen 16 SE-220 07 Lund
:
: Carlsgatan 3 SE-211 20 Malmö

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AFRY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 37, 42
: ===Administrasi Bisnis; Administrasi bisnis; Manajemen Bisnis; konsultasi manajemen bisnis.===
===Jasa manajemen proyek konstruksi; Konstruksi; informasi konstruksi; jasa kontrak konstruksi; jasa manajemen konstruksi;
jasa pengembangan properti [konstruksi]; konsultasi di bidang konstruksi bangunan; layanan penasihat yang berkaitan dengan
pengaspalan; layanan penasihat yang berkaitan dengan perubahan bangunan; manajemen proyek, koordinasi dan layanan
pengawasan yang berkaitan dengan pembangunan bangunan industri, komersial dan publik dan instalasi; perawatan,
perbaikan, instalasi dan pemeliharaan layanan yang berkaitan dengan mesin industri, peralatan dan tanaman.===
===Teknik teknikal; desain dan pengembangan produk; desain industri; desain seni grafis; desain sistem pencahayaan; energi
audit; kalibrasi [pengukuran]; konsultasi di bidang keamanan komputer; konsultasi di bidang penghematan energi; konsultasi
teknologi dan penyusunan laporan yang berkaitan dengan penelitian teknologi; layanan desain yang dibantu komputer;
layanan konsultasi teknologi; pemrograman sistem kontrol elektronik; penelitian industri; penelitian teknis; penelitian yang
berkaitan dengan teknologi; pengembangan perangkat lunak, pemrograman dan implementasi; pengembangan proses
industri; pengujian industri; penyusunan konstruksi.; prospeksi geologi; teknologi informasi [itu] konsultasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536099
: 02/12/2019 00:00:00
: TN/E/2019/0669 25/11/2019 TN
: MOUSSY Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unit 3A 12/F Kaiser Centre N°18 Centre Street Sai Ying Pun
: Hamadi Ben Rejeb (BR Trademark Protection)
: 7 rue Toujibi Riadh Andalous 2058 Ariana

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MARHENNE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32
: ===Air aerasi; air mineral [minuman]; air soda; bubuk untuk minuman effervescing.; ekstrak buah non-alkohol; esensi untuk
membuat minuman; jus (istilah terlalu kabur menurut pendapat Biro Internasional - Aturan 13(2)(b) Peraturan Umum); koktail
non-alkohol; minuman non-alkohol; persiapan untuk membuat minuman; produk untuk membuat air aerasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547354
: 02/12/2019 00:00:00
: 556362 04/06/2019 CZ
: Ing. Vandlíková Jana

Alamat Pemohon

: Petrská 1136/12 CZ-110 00 Praha 1, Nové Msto

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HACKER SPACE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 3, 5
: ===Minuman non-alkohol (aerasi dan non-aerated) termasuk mineral, effervescent, isotonik dan minuman energi; Musts;
Sirup; bir dari semua jenis; jus buah dan vegetal (minuman); konsentrat dan persiapan lain untuk membuat minuman; meja
dan air mineral; minuman beralkohol non-alkohol; minuman dan konsentrat yang diperkaya dengan vitamin; nektar buah dan
minuman jus buah; persiapan bubuk dan penyedap rasa untuk membuat minuman non-alkohol dan minuman keras; termasuk
bir non-alkohol.===
===Pasta gigi; Perlengkapan mandi; Sabun; Wewangian dan kosmetik; cairan cuci; emulsi tubuh; gel rambut; gel tangan; gel
tubuh; kondisioner rambut; kosmetik herbal; kosmetik untuk hewan.; krim balsem noda; krim berjemur; krim bibir; krim siang
hari; lilin mobil; lotion pembersih; minyak pijat tubuh; minyak wangi; mobil polishes; pelembut kain untuk penggunaan binatu;
pembersih mobil; pembersihan tubuh dan persiapan perawatan kecantikan; perbaikan rambut; percikan tubuh; pernis kuku;
persiapan cukur; persiapan degreasing dengan dasar pelarut; persiapan kebersihan mulut; persiapan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; persiapan mandi; persiapan perawatan gigi; persiapan pijat non-obat; persiapan setelah bercukur;
pomades untuk tujuan kosmetik; rambut dan tubuh mencuci; sabun dalam bentuk gel; sampo rambut non-obat; semprotan
rambut; setelah krim matahari; shower gel; susu tangan; susu tubuh; tonik rambut; wewangian untuk mobil; zat untuk
penggunaan binatu===
===Minuman dengan efek terapeutik; air mineral dan minuman dietetik disesuaikan untuk tujuan medis; ekstrak herbal obat;
infus ramuan obat; makanan vitamin dan mineral dalam bentuk konsentrat (dengan efek terapeutik); minuman diabetes
disesuaikan untuk penggunaan medis; minuman diet (non obat).; minuman diet disesuaikan untuk tujuan medis; persiapan
dikombinasikan vitamin, mineral, elemen jejak dan ekstrak herbal; sirup obat; suplemen makanan yang diperkaya dengan
vitamin, mineral dan elemen jejak===
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Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: The mark consists of two Chinese characters, the first one means MIX, the second one means CHAOS.
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511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 35, 41, 9, 42
: ===Surat kabar; alat bantu mengajar matematika; majalah; majalah [majalah]; mengajar peta dinding.===
===Akuntansi; audit.===
===Akademi [pendidikan]; akademi [pendidikan].; informasi pendidikan; kursus korespondensi; layanan instruksi; layanan
kaligrafi; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; mengatur dan melakukan kolokium; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan seminar; menyediakan publikasi
elektronik online, tidak dapat diunduh; organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; organisasi pameran untuk tujuan
budaya atau pendidikan; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan praktis [demonstrasi]; pembinaan [pelatihan]; pengajaran;
perpustakaan pinjaman; pesantren; presentasi bioskop; produksi program radio dan televisi; publikasi buku; publikasi teks,
selain teks publikasi; ruang musik===
===Camcorder; Komputer; Mesin Fotokopi [fotografi, elektrostatik, thermic]; Pedometer; Pengeras suara; Perangkat memori
komputer; USB flash drive; kacamata [optik]; kamera [fotografi]; kartun animasi.; keyboard komputer; komputer untuk belajar;
mesin faksimili; mouse [peralatan pemrosesan data]; penerjemah saku elektronik; peralatan pengajaran dan pengajaran
elektronik; peralatan televisi; printer untuk digunakan dengan komputer; program permainan komputer; tas kamera; tripod
untuk kamera===
===Penelitian teknis; analisis kimia; desain industri; desain kemasan; desain perangkat lunak komputer; membuat dan
memelihara situs web untuk orang lain; mendesain pakaian; mengotentikasi karya seni; menyediakan mesin pencari untuk
internet; merancang seni grafis.; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer; penelitian biologi;
penelitian dan pengembangan untuk orang lain; pengujian kelaikan jalan kendaraan===
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
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: 48 rue Albert Dhalenne F-93400 Saint-Ouen-sur-Seine
:
: 5 rue Murillo F-75008 Paris
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: Merek Lukisan
: ALSTOM mobility by nature
:
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Kelas Barang/Jasa
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Uraian Barang/Jasa

: Red and blue
: 16, 35, 37, 9, 42, 12
: ===Lencana; Notebook; Pena; Pensil.; Produk Percetakan (cetakan); Wadah dan kemasan kertas atau kardus dan barangbarang yang terbuat dari bahan-bahan ini; bahan pengajaran atau pengajaran (kecuali peralatan); bahan plastik untuk
kemasan (tidak termasuk dalam kelas lain); blok cetak, album, pamflet, katalog, surat kabar, manual; foto-foto; kalender;
kertas pembungkus; kertas, kardus dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas lain;
lencana identifikasi; model arsitek; pemegang lencana identifikasi===
===Layanan pengadaan untuk orang lain (membeli barang dan jasa untuk bisnis lain); Organisasi bisnis dan bantuan
manajemen dan konsultasi; administrasi komersial; agen informasi komersial; demonstrasi dan presentasi barang pada setiap
sarana komunikasi untuk penjualan eceran; informasi komersial dan saran; kompilasi data dan sistemisasi informasi ke dalam
database komputer; kompilasi, memperbarui dan pemeliharaan data dalam database komputer; layanan manajemen file ter
komputerisasi; layanan ritel atau layanan grosir untuk peralatan dan perangkat sinyal, rolling stock, kendaraan kereta api dan
infrastruktur; manajemen bisnis komersial; manajemen file komputer; memperbarui materi iklan; organisasi dan
penyelenggaraan pameran, konferensi, dan kongres untuk tujuan komersial atau periklanan; pemantauan sinyal, gambar dan
informasi yang diproses oleh komputer atau peralatan telekomunikasi; penelitian dan studi pasar; penyimpanan (input,
pengarsipan, dan pengarsipan, termasuk mikrografis dan elektronik) data, dokumen, dan paket (termasuk digital); promosi
penjualan untuk orang lain===
===Konstruksi, manajemen pekerjaan, pelayanan, perbaikan, renovasi, pemeliharaan dan instalasi; informasi tentang
konstruksi dan perbaikan kendaraan darat termasuk bus, bus, kendaraan listrik otonom dan kendaraan kereta api untuk
mengangkut penumpang dan / atau barang, rolling stock kereta api, termasuk lokomotif, gerbong kereta api dan kendaraan
self-propelled, kendaraan kereta api berkecepatan tinggi dan sangat berkecepatan tinggi, kereta bawah tanah dan set
kendaraan penumpang lainnya, otomatis atau non-otomatis, yaitu kendaraan kereta api beroda besi atau kendaraan
berpemandu dengan pneumatik atau jenis penghubung darat lainnya, kopling kereta api, infrastruktur kereta api, pelapis, rel
dan komponen mereka; konsultasi konstruksi teknis.===
===Ilmiah, penelitian, bahari, geodesi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, sinyal, deteksi, pengujian, pemeriksaan,
alat dan instrumen yang menyelamatkan jiwa dan mengajar; alat pemadam kebakaran; aparatus dan instrumen untuk
melakukan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; kasir,
menghitung perangkat; komputer dan periferal komputer; media, perangkat lunak, rekaman digital atau analog dan media
penyimpanan yang dapat diunduh atau direkam; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; peralatan dan
instrumen untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi, atau memproses suara, gambar, atau data; semua barang untuk
kendaraan darat, bus, pelatih, kendaraan listrik otonom dan kendaraan kereta api untuk mengangkut penumpang dan/atau
barang, rolling stock kereta api, termasuk lokomotif, gerbong kereta api dan kendaraan self-propelled, kendaraan kereta api
berkecepatan tinggi dan sangat berkecepatan tinggi, kereta bawah tanah dan set kendaraan penumpang lainnya, otomatis
atau non-otomatis, yaitu kendaraan kereta beroda besi atau kendaraan berpemandu dengan pneumatik atau jenis
penghubung darat lainnya, kopling kereta api, infrastruktur kereta api, pelapis, rel dan komponen mereka; smart meter,
perangkat yang terhubung secara elektronik atau komputasi untuk membimbing dan mengarahkan orang untuk mengambil
transportasi dan memvalidasi tiket transportasi mereka.===
===Analisis industri dan Jasa riset industri; Desain dan pengembangan komputer dan perangkat lunak; Layanan ilmiah dan
teknologi serta layanan penelitian dan desain yang terkait dengannya; Teknik; desain dan pengembangan bahasa komputer
untuk simulasi dan pemodelan; desain sistem komputer dan sistem tertanam; desain, instalasi, pemeliharaan, memperbarui
atau penyewaan perangkat lunak, database; desain, pengembangan, pemeliharaan, pembaruan dan instalasi sistem komputer
dan perangkat lunak; konsultasi perangkat lunak; kontrol kualitas; layanan pemantauan untuk infrastruktur kereta api dan
jalan; layanan pengawasan (kontrol, pemantauan) untuk jaringan komputer untuk keamanan digital operasi kereta api
dan/atau jalan; pekerjaan teknik, penelitian dan pengembangan peralatan dan peralatan baru; pembuatan dan instalasi
halaman web; penelitian dan pengembangan produk baru untuk pihak ketiga; penelitian ilmiah dan layanan desain yang
berkaitan dengan pembentukan pemodelan (statis atau dinamis) dan integrasi model tersebut (pekerjaan rekayasa) untuk
aplikasi jalan dan kereta api; penelitian mekanik; penelitian teknis; penelitian terkait perlindungan lingkungan; pengujian
bahan; penyediaan program komputer untuk merencanakan peta dan rute dan bimbingan melalui jaringan komunikasi;
perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; perencanaan kota; saran yang berkaitan dengan penghematan energi; semua di
bidang kereta api, transportasi jalan, transportasi penumpang dan / atau barang.; studi proyek teknis; survei [pekerjaan teknik];
tes industri===
===Kendaraan, terutama bus, pelatih, kendaraan listrik otonom dan kendaraan kereta api; bogies kendaraan rel, mesin
kendaraan, sistem traksi kendaraan.; bus motor; gerbong [kereta api]; gerobak tangki, bagian untuk kendaraan darat;
kendaraan listrik khususnya trem dan bus; kendaraan tak berawak; kereta bawah tanah dan set kendaraan penumpang
lainnya, otomatis atau non-otomatis, yaitu kendaraan kereta beroda besi atau kendaraan berpemandu di atas roda dengan
pneumatik atau jenis penghubung darat lainnya; kopling kereta api; mekanisme propulsi untuk kendaraan darat tersebut;
motor tersebut di atas untuk kendaraan darat dan bagian-bagiannya; pelatih motor; peredam kejut pneumatik untuk kendaraan
darat tersebut; peredam kejut untuk kendaraan jalan dan kereta api; pompa udara (aksesoris kendaraan); poros transmisi
untuk kendaraan darat yang disebutkan di atas; rem, gandar, badan gerobak; rolling stock kereta api, termasuk lokomotif,
gerbong kereta api dan kendaraan self-propelled, kendaraan kereta api berkecepatan tinggi dan sangat berkecepatan tinggi;
sabuk penggerak dan roda gigi terkait untuk kendaraan darat yang disebutkan di atas===
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TOFFY
:

591
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 20, 21, 7, 8, 10, 11, 14
: ===Alat tulis; Kotak karton; file dokumen; foto [dicetak]; foto berdiri; kertas dan kardus; kotak kertas atau kardus; kotak papan
serat; kotak penyimpanan kardus.; materi cetakan; pemegang kartu; pemegang kartu nama; persyaratan kantor [kecuali
furnitur]; wadah kertas, untuk kemasan===
===Bangku; Bantal; Bantal [furnitur]; Bantal lantai Jepang [zabuton]; Kasur; Rak; angin bunyi genta lonceng; anjing kandang;
bangku kamar mandi.; bingkai foto; bordir frame dan hoops; cermin, mencari kacamata; dispenser handuk, bukan logam; iklan
balon; kait topi, bukan dari logam; keranjang belanja untuk transportasi barang; kipas lipat genggam; kotak alat, bukan dari
logam; kotak bersarang untuk burung kecil; kotak penyimpanan; kotak surat [bukan dari logam atau batu]; layar partisi lipat
oriental [byoubu]; manik tirai untuk dekorasi; mebel; nuansa jendela; oriental panel tunggal berdiri partisi [tsuitate]; papan
buletin informasi dari kayu atau plastik dengan sumber cahaya built-in; papan gantung [pegboards gaya Jepang menggunakan
kait posisional]; papan nama dan papan nama pintu, bukan logam; papan tulis tegak dari kayu atau plastik; payung berdiri;
penggemar datar genggam; potongan dekorasi interior dekoratif plastik yang dapat melekat pada kaca jendela, cermin, lemari
es, dll.; rak majalah; singkatan dari tampilan materi cetak, foto atau poster dengan sumber cahaya built-in; tangga langkah dan
tangga, bukan logam; tangki air untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam atau batu; tempat tidur untuk hewan
peliharaan rumah tangga; tiang bendera genggam, bukan dari logam; tiang pancang, bukan logam, untuk tanaman atau
pohon; tirai ed, rotan atau bambu [sudare]; tirai jendela dalam ruangan [naungan] [furnitur]; troli [furnitur]; troli teh; wadah
kemasan industri kayu, bambu atau plastik===
===Dispenser Sabun; Ketel besi cor Jepang, non-listrik [tetsubin]; Lemon mergantungan; Nampan; Nampan makan pribadi
gaya Jepang atau berdiri [zen]; Peralatan masak; Sendok nasi dimasak gaya Jepang [shamoji]; Shaker; Spons dan deterjen
rak untuk penggunaan dapur; Spons dan sabun rak untuk penggunaan dapur; Sumpit; Tusuk gigi; Wajan, non-listrik; aksesori
singkatan dari penggunaan dapur; alat hisap pori-pori wajah, listrik, untuk keperluan rumah tangga.; alat pemadam lilin; alat
pembersih dan peralatan mencuci; aromaterapi pot dan bagian-bagiannya; aromaterapi pot yang memanaskan minyak
esensial volatile untuk memancarkan wewangian dan bagian-bagiannya; bantalan panas [trivet]; benang untuk tujuan gigi; besi
wafel, non-listrik; botol kemasan industri plastik; botol vakum [termos terisolasi]; cangkir telur; cincin serbet; colanders;
diffusers aroma listrik untuk keperluan rumah tangga; diffusers minyak aromatik, selain diffusers buluh; ember es; garam
shakers; juicer jeruk; kaleng penyiraman; keranjang logam, untuk keperluan rumah tangga; ketel, non-listrik; kotak logam
untuk membagikan handuk kertas; kuas wajah; ladles dan dippers untuk penggunaan dapur; makanan melestarikan toples
kaca; mangkuk bunga; mangkuk gula; memasak Strainers; memasak graters; memasak panggangan; memasak saringan dan
sifters; memasak tusuk sate; memotong papan untuk digunakan dapur; minum termos untuk wisatawan; nutcrackers (kerupuk
kacang); pails kamar mandi; panci memasak dan panci, non-listrik; papan setrika; papan setrika [kotedai]; parfum pembakar;
pembuat kopi, non-listrik; pembuka botol, non-listrik; pemegang gulungan dapur; pemegang serbet; pemegang tusuk gigi;
penggiling kopi dan pabrik lada yang dioperasikan dengan tangan; penghancur es, non-listrik; penjahit ' penyemprot; penjepit
gula; peralatan dapur dan wadah, tidak termasuk pemanas air gas untuk penggunaan rumah tangga, pemanas memasak nonlistrik untuk keperluan rumah tangga, worktops dapur dan wastafel dapur; peralatan dapur untuk mengalir mie somen [nagashi
somen]; peralatan kosmetik dan toilet, selain sikat gigi listrik; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; peti es
portabel non-listrik untuk keperluan rumah tangga; pot bunga; pot lada; pot tanaman hidroponik untuk berkebun di rumah; rel
handuk; rol kecantikan, dioperasikan dengan tangan; rolling pin untuk tujuan memasak; saluran memasak; sarung tangan
untuk keperluan rumah tangga; sedotan minum; sendok tart; server bir untuk keperluan rumah tangga; sikat gigi listrik; sikat
kaki listrik; sikat pakaian; sikat pengelupasan listrik; sikat rambut; sikat wajah listrik; sumpit kasus; suribachi [artikel gerabah
untuk penggunaan rumah tangga]; surikogi [alu memasak kayu]; tempat kantong sampah untuk penggunaan dapur; tempat
lilin; tutup panci dan sendok singkatan dari penggunaan dapur; vas bunga; wadah dapur untuk beras; wajan telur, non-listrik;
whisks, non-listrik; yukakibo [peralatan mandi Jepang untuk air bak mandi air panas]===
===Blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga; Dynamo kuas; Mesin lilin-polishing listrik untuk keperluan rumah tangga;
Mesin pengolah makanan atau minuman dan peralatan; Pisau, Listrik; blender makanan listrik untuk keperluan rumah tangga;
buah menekan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; crusher untuk penggunaan dapur, listrik; ekstraktor jus, listrik; food
processors, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin cetak atau penjilidan dan peralatan; mesin cuci untuk keperluan
rumah tangga [laundry]; mesin cukur es, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin dapur, listrik; mesin ekstraksi kopi;
mesin jahit; mesin pencuci piring untuk keperluan rumah tangga; pabrik lada, selain dioperasikan dengan tangan; pabrik untuk
keperluan rumah tangga, selain; pasta membuat mesin, listrik; pembersih vakum untuk keperluan rumah tangga; pembuka
kaleng, listrik; penggiling dapur, listrik; penggiling kopi untuk tujuan industri; penggiling kopi, selain dioperasikan dengan
tangan; pengolah makanan, listrik; penyimpanan singkatan dari penyedot debu untuk tujuan rumah tangga; peralatan
pembersih memanfaatkan uap; printer 3D.; sayuran spiralizers, listrik; uap mops; whisks, listrik, untuk keperluan rumah
tangga===
===Kuku polishers, listrik; Pinset.; Sendok; alat cukur es; alat tangan berbilah atau runcing; alat tangan, dioperasikan dengan
tangan; besi crimping; besi datar listrik; buah corers; cakar daging; dapat Openers, non-listrik; file kuku, listrik; garpu [alat
makan]; gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik atau non-listrik; helikopter

: M0020201538683
: 04/12/2019 00:00:00
: 2019-096488 12/07/2019 JP
: KING JIM CO., LTD. , KABUSHIKI KAISHA LADONNA (LADONNA CO., LTD.)
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makanan; helikopter sayur; kasus cukur; kasus pisau cukur; kuku polishers, listrik atau non-listrik; laser hair removal aparat,
selain untuk tujuan medis; mandolines dapur; manikur set; pengeriting bulu mata; pengeriting bulu mata listrik; penjepit
keriting; peralatan makan meja [pisau, garpu dan sendok]; peralatan pencabutan, listrik dan non-listrik; pesawat non-listrik
untuk mengelupas blok bonito kering [pesawat katsuo-bushi]; pinset kutikula; pisau cukur listrik dan gunting rambut listrik;
pisau cukur listrik untuk alis; pisau cukur, listrik atau non-listrik; pizza pemotong, non-listrik; rambut braiders, listrik; rambutmenghapus pinset; sayur Peelers [alat tangan]; sayuran shredders; segmenter buah; set manikur, listrik; set pedikur; setrika
datar; slicers keju, non-listrik; slicers sayuran; slicers telur, non-listrik; spiralizers sayuran, dioperasikan dengan tangan; tangan
mengimplementasikan untuk rambut keriting===
===Alat bantu wajah getaran, listrik, untuk keperluan rumah tangga.===
===Kompor tekanan, listrik; Mesin pembekuan dan peralatan; Pemanas arang Jepang untuk keperluan rumah tangga
[hibachi]; Pembuat bir kopi, listrik; Penghangat saku, non-listrik; alat pelembab udara; alat pendingin udara; alat pewangi,
bukan untuk penggunaan pribadi; botol air panas untuk menghangatkan kaki satu di tempat tidur; desinfektan Dispenser untuk
toilet; diffusers deodoran listrik; evaporator; footwarmers, listrik atau non-listrik; generator kabut aroma listrik untuk keperluan
rumah tangga; hot plate, listrik; instalasi penyaringan udara; kamar mandi prefabrikasi dijual sebagai unit; kemasan pemanas
atau pendingin diisi dengan zat kimia yang siap bereaksi bila diperlukan.; keran air rumah tangga filter, non-listrik; ketel, listrik;
kipas listrik; kompor memasak; kompor memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; kompor untuk keperluan rumah
tangga, non-listrik; lampu kuku; lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; lentera kertas berdiri [andon]; lentera kertas
portabel [chochin]; mangkuk toilet dan kursi dijual sebagai unit; menghangatkan peralatan wajah, listrik, untuk keperluan
rumah tangga; mesin pembuat es krim, listrik; mesin pembuat roti; non-listrik pemanas memasak untuk keperluan rumah
tangga; oven microwave, listrik, untuk keperluan rumah tangga; oven pemanggang roti; pemanasan panci, non-listrik;
pemanggang kopi; pembersih air untuk penggunaan rumah tangga; pembuat sandwich, listrik; pembuat wafel, listrik; penanak
nasi, listrik; pengering rambut; penukar panas, selain bagian dari mesin; penyegar udara listrik; penyerap asap; peralatan
elektrothermic rumah tangga; peralatan memasak dan instalasi; peralatan pencahayaan; peralatan pengeringan dan instalasi;
peralatan penyulingan; perlengkapan mandi; pot termo listrik; recuperator (recuperator); roti toaster; susu sterilisasi; tempat
duduk untuk digunakan dengan mangkuk toilet gaya Jepang; toilet mangkuk; udara kering; udara penghilang bau aparat; unit
pemurnian air; unit toilet bangku dengan squirter air cuci; wafel besi, listrik; wastafel dapur untuk keperluan rumah tangga===
===Jam dan jam tangan; bagian dan aksesori jam dan jam tangan; jam dan jam tangan dengan timer; kasus perhiasan.; kunci
cincin===
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CAT COMPLEXION ATELIER
: Complexion signifie " couleur de peau".

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Produk make-up, terutama foundation.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201536329
: 05/12/2019 00:00:00
:
: Huawei Technologies Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen 518129
Guangdong
: Unitalen Attorneys At Law
: Room 30703, 7th Floor, Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang
District 100004 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HUAWEI Next-image
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 9, 41
:
===Buku; Poster; album; buku catatan; foto (dicetak); foto berdiri; kalender; kartu pos.; majalah [majalah]; publikasi cetak===
===Camcorder; Program komputer, direkam; aplikasi perangkat lunak komputer, download; aplikasi perangkat lunak
smartphone, download; file gambar yang dapat diunduh; jendela bidik, fotografis; kamera [fotografi]; kasus terutama dibuat
untuk peralatan fotografi dan instrumen; perangkat periferal komputer; publikasi elektronik, dapat diunduh; singkatan dari alat
fotografi; tas untuk kamera dan peralatan fotografi; tongkat selfie [monopod genggam]; usb flash drive.===

Halaman 96 dari 595

===Hiburan televisi; Layanan instruksi; mengatur dan melakukan kolokium; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan];
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan memimpin kongres; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat
didownload; organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan;
pelaporan fotografi.; produksi program radio dan televisi; publikasi buku; publikasi online buku elektronik dan jurnal===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201539273
: 05/12/2019 00:00:00
:
: Hubei Kuwo Dairy Corp. Ltd

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Xingye Road, Qingji Industrial Park, Gongan County, Jingzhou City 434300 Hubei
Province
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: Xiao means small; qin means parent; xing means star; "xiao qin xing" means little parent star.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 29
: ===Bir; air minum; bahan non-alkohol untuk membuat minuman.; jus buah; minuman fermentasi lacto berbasis buah;
minuman kacang-kacangan; minuman nabati; minuman non-alkohol; minuman olahraga kaya protein; minuman whey===
===Daging; Susu; biji olahan.; buah kalengan; ikan (non hidup); jeli untuk makanan; minuman susu (susu mendominasi);
minuman yang terbuat dari susu; minuman yoghurt; susu bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530500
: 06/12/2019 00:00:00
:
: KOKO BLACK IP PTY LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 110 Gaffney St COBURG NORTH VIC 3058
: Davies Collison Cave Pty Ltd
: Level 15, 1 Nicholson Street MELBOURNE VIC 3000

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: KOKO BLACK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 43, 30
: ===Grosir, ritel dan layanan penjualan ritel online termasuk grosir, eceran dan penjualan ritel online cokelat, produk cokelat,
kakao, teh, kopi, kopi buatan, minuman berbasis kopi, minuman berbasis cokelat, kue, roti, makanan penutup yang disiapkan
(berbasis cokelat), topping rasa untuk makanan penutup, makanan penutup yang disiapkan (kembang gula), makanan
penutup yang disiapkan (kue kering), saus (bumbu), bahan makanan dan minuman di kelas ini disiapkan untuk konsumsi
manusia yang didominasi terbuat dari kopi, teh, kakao, coklat, tepung, biji-bijian, pasta, sereal dan/atau nasi, es krim; Humas.;
Jasa render kepada orang lain bantuan bisnis dalam manajemen, pendirian, Desain, konstruksi, memperlengkapi dan operasi
dari restoran dan mengambil toko makanan; Layanan Pelanggan yang disediakan dalam kaitannya dengan penjualan
makanan dan minuman dan katering; Layanan pemasaran acara untuk bisnis; Semua yang disebutkan di atas berkaitan
dengan makanan dan minuman dan produk terkait, Restoran, kafe dan gerai lainnya untuk penyediaan makanan dan
minuman; informasi bisnis, konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan yang berkaitan dengan waralaba; manajemen basis
data; memberikan voucher hadiah; menyediakan informasi, termasuk dengan sarana elektronik melalui jaringan komputer
global, tentang semua layanan tersebut di atas; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; pengolahan data;
penyediaan bantuan (bisnis) dalam pendirian dan pengoperasian waralaba; saran Bisnis, dukungan bisnis, konsultasi bisnis
dan saran manajemen yang berkaitan dengan waralaba; yang membawa bersama-sama untuk kepentingan orang lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk mudah melihat dan membeli
barang tersebut di toko makanan dan minuman termasuk toko online===
===Internet Cafe layanan, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; Layanan bar kopi; Layanan kantin;
Layanan snack bar; Layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; Semua layanan yang disebutkan di atas disediakan
di tempat yang terutama menjual produk cokelat; Sewa kamar untuk fungsi sosial; jasa katering; layanan kafe; layanan
restoran; menyediakan informasi, termasuk dengan sarana elektronik dan melalui jaringan komputer global, tentang semua
layanan tersebut di atas.; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman===
===Biskuit; Cokelat; Kopi; Kue; Roti; Teh; bahan makanan di kelas ini dipersiapkan untuk konsumsi manusia yang sebagian
besar terbuat dari kopi, teh, kakao, coklat, tepung, biji-bijian, pasta, sereal dan/atau beras; biji cokelat; es krim; kopi buatan;
kue dan gula-gula; makanan penutup disiapkan (berbasis cokelat); makanan penutup disiapkan (gula-gula); makanan penutup
disiapkan (kue); minuman berbasis cokelat; minuman berbasis kopi; minuman di kelas ini dipersiapkan untuk konsumsi
manusia yang sebagian besar terbuat dari kopi, teh dan kakao.; produk cokelat; saus (bumbu); topping coklat untuk pencuci
mulut===

740

540 Etiket

Halaman 97 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201533656
: 06/12/2019 00:00:00
:
: Jiangsu Juxin Petroleum Steel Pipe Co., Ltd

540 Etiket

: Guangling Industrial Park, Guangling District, Yangzhou City 225000 Jiangsu
Province
: Yangzhou Yixiang Trademark Affairs Co., Ltd.
: Room F1210, Business Building, 230 Sunshine City, Canal West Road, Yangzhou
City Jiangsu Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: JSGG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 6
: ===Pipa baja; baja cor; bangunan logam; casing logam untuk minyak sumur; fitting pipa logam; kabel non-listrik logam umum.;
konektor sambungan struktural logam; siku pipa logam; tabung logam; wadah logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528232
: 09/12/2019 00:00:00
:
: PayPal, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2211 North First Street San Jose CA 95131
: Karen A. Webb Fenwick & West LLP
: 801 California Street, Silicon Valley Center Mountain View CA 94041

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BRAINTREE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36, 9, 42
: ===Jasa Keuangan, yaitu, transfer dana elektronik, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan komputer
global dan jaringan nirkabel; Layanan manajemen risiko keuangan, yaitu, menganalisis transaksi untuk penipuan pembayaran
atau ilegalitas, kepatuhan pada sifat menganalisis transaksi untuk mematuhi peraturan transaksi pembayaran, dan kontrol
antipenipuan dan pencucian uang dalam sifat menganalisis transaksi untuk penipuan dan transaksi moneter ilegal; Layanan
pembayaran tagihan; Layanan pemrosesan pembayaran kartu kredit; Layanan pemrosesan pembayaran, yaitu, menyediakan
pemrosesan elektronik transfer dana elektronik, ACH, kartu kredit, kartu debit, cek elektronik dan pembayaran elektronik;
Layanan pemrosesan transaksi kartu kredit; Layanan pemrosesan transaksi kartu kredit dan debit; Layanan pemrosesan
transaksi kartu kredit dan layanan pemrosesan pembayaran di bidang pembayaran kartu kredit dan pembayaran elektronik;
kartu nilai yang tersimpan dan layanan kartu debit dalam sifat pemrosesan transaksi kartu debit elektronik dan pemrosesan
pembayaran elektronik yang dilakukan melalui kartu prabayar.; menyediakan berbagai macam pembayaran dan jasa
keuangan, yaitu, Layanan pemrosesan pembayaran kartu kredit, Layanan pembayaran elektronik yang melibatkan
pemrosesan elektronik dan transmisi berikutnya dari data pembayaran tagihan, Jasa pembayaran tagihan dengan jaminan
pengiriman pembayaran, semua dilakukan melalui jaringan komunikasi global; menyediakan layanan pembayaran mobile
elektronik bagi orang lain dalam sifat menyediakan transaksi komersial yang aman dan pilihan pembayaran menggunakan
perangkat mobile pada titik penjualan; menyediakan layanan perlindungan pembelian untuk barang dan jasa yang dibeli oleh
orang lain melalui jaringan komputer global dan jaringan nirkabel, yaitu, memberikan layanan penggantian penipuan di bidang
pembelian kartu kredit dan pembelian pembayaran elektronik, dan menyediakan transaksi komersial yang aman untuk
pembelian kartu kredit dan pembelian pembayaran elektronik; menyediakan pembayaran dan jasa keuangan, yaitu,
pembuatan elektronik, pengolahan, transmisi dan rekonsiliasi pembayaran faktur; penggantian pembayaran pemrosesan untuk
transaksi penipuan, kesalahan transaksi, dan transaksi yang disengketakan, yaitu, transaksi terkait produk atau layanan yang
hilang, rusak, salah diwakili, atau salah, Semua di bidang pembelian pembayaran elektronik===
===Kit pengembangan perangkat lunak; Kit pengembangan perangkat lunak yang dapat didownload, yaitu, perangkat lunak
untuk digunakan dalam menyesuaikan perangkat lunak pembayaran.; Perangkat lunak komputer aplikasi yang dapat
didownload dan Mobile untuk memproses pembayaran elektronik; download dan perangkat lunak aplikasi mobile untuk
memproses pembayaran elektronik dan mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak autentikasi yang dapat
diunduh untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer dan jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang
dapat didownload untuk mengeluarkan tanda terima mengenai transaksi pembayaran; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh dan perangkat keras komputer untuk membuat, mengotentikasi, memfasilitasi, mengoperasikan, mengelola, dan
memproses transaksi pembayaran dengan kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, kartu pembayaran, kartu hadiah, dan
formulir pembayaran lainnya===
===Menyediakan penggunaan sementara on-line perangkat lunak non-download untuk memproses pembayaran elektronik;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak autentikasi online yang tidak dapat didownload untuk mengendalikan
akses dan komunikasi dengan komputer dan jaringan komputer; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak

540 Etiket

Halaman 98 dari 595

komputer online yang tidak dapat didownload untuk melacak dan menganalisis aktivitas pembayaran; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online non-download untuk mencegah penipuan, memfasilitasi integrasi dengan
loyalitas dan platform imbalan untuk memungkinkan pelacakan pembelian dan akrual imbalan, dan memungkinkan pedagang
untuk menanamkan checkout di situs pihak ketiga dan aplikasi untuk menjual dan mengambil pembayaran pada platform
pihak ketiga; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online non-download untuk mengeluarkan tanda terima
mengenai transaksi pembayaran mobile; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online non-download untuk
mengevaluasi dan mendeteksi penipuan dan ilegalitas dalam transaksi pembayaran, mengelola validasi kepatuhan;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk membuat, menyiapkan,
mengelola, mengirim, memproses, melacak, dan mendamaikan faktur; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk menyesuaikan antarmuka pemrograman aplikasi (API), mengintegrasikan metode
pembayaran ke dompet digital, berbagi data pembayaran antara pengguna dan menghasilkan laporan, mengelola tagihan
yang disengketakan, dan mengotomatisasi chargeback; pemantauan elektronik transaksi keuangan untuk penipuan,
pencucian uang, dan ilegalitas di bidang transfer dana elektronik dan layanan pemrosesan pembayaran elektronik; pplikasi
Service Provider (ASP) yang menampilkan perangkat lunak aplikasi pemrograman Interface (API) untuk pembayaran
pengumpulan, transaksi pembayaran, penerusan data dan pemrosesan informasi.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201528707
: 09/12/2019 00:00:00
:
: Jiangsu Huayuan Ecological Agriculture Co., Ltd.

540 Etiket

: No. 28, Lianxin Road, Huai ’an (Xue Hang) Circular Economic Industrial Park,
Lianshui County, Huaian City 223000 Jiangsu Province
:
: Room 801, Avenue Wanda plaza Wanda Center Office Building, Huaian City Jiangsu
Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: FENG means abundant, TIAN means field, JIA means family, Mei means beauty; the whole has no
meaning.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1
: ===Pupuk; Pupuk berasal dari hewan; ganti atas humus; kompos; pot tanah.; pupuk fosfat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk
kimia; pupuk nitrogen; pupuk tanaman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532515
: 09/12/2019 00:00:00
: 07/06/2019 US
: Josh Warner

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1014 Venice Blvd Los Angeles CA 90015
:
: 90 Canal Street, 4th Floor Boston MA 02114

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GOOD ART
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 14
: ===Perhiasan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536309
: 09/12/2019 00:00:00
:
: Vodafone Group Plc

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Vodafone House, The Connection Newbury, Berkshire RG14 2FN
: BOULT WADE TENNANT LLP
: Salisbury Square House, 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 99 dari 595

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: VODAFONE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 38, 9
: ===Layanan Penyiaran; Layanan penyedia layanan internet (ISP); Layanan pertukaran data elektronik; Telekomunikasi; jasa
konsultasi telekomunikasi; komputer dibantu transmisi pesan, data dan gambar; komunikasi data dengan cara telekomunikasi;
komunikasi data melalui radio, telekomunikasi dan melalui satelit; layanan akses jaringan komputer yang disediakan melalui
metro Ethernet; layanan data email; layanan e-mail elektronik untuk data dan; layanan gateway telekomunikasi; layanan
komunikasi broadband nirkabel; layanan komunikasi dalam sifat transmisi dan penerimaan suara; layanan komunikasi
komputer; layanan komunikasi melalui satelit, televisi dan/atau radio; layanan komunikasi nirkabel; layanan komunikasi
telepon dalam sifat layanan menjawab telepon otomatis; layanan komunikasi telepon yang disediakan untuk hotline dan pusat
panggilan; layanan komunikasi untuk pengiriman pesan darurat dan panggilan; layanan komunikasi untuk remote control
perangkat elektronik; layanan konferensi video; layanan nomor pribadi (layanan teleponi); layanan penyaringan panggilan
telepon otomatis; layanan penyiaran data; layanan penyiaran data dan komunikasi; layanan pertukaran data elektronik;
layanan perutean dan persimpangan telekomunikasi; layanan pesan suara; layanan pesan suara dan pesan suara; layanan
pesan suara telepon otomatis; layanan pesan terpadu; layanan pesan, yaitu, mengirim, menerima dan meneruskan pesan
dalam bentuk teks, audio, gambar grafis atau video atau kombinasi dari format ini; layanan surat elektronik; layanan
telekomunikasi interaktif; layanan telekomunikasi jaringan; layanan telekomunikasi jaringan digital; layanan telekomunikasi
melalui jaringan komputer global atau Internet; layanan telekomunikasi untuk interkoneksi bank data; layanan telekomunikasi
untuk penumpang pesawat; layanan telekomunikasi untuk penyediaan teks video, telex dan melihat layanan data, layanan
komunikasi video, layanan teks video interaktif; layanan telekomunikasi yang disediakan melalui jaringan serat optik, nirkabel
dan kabel.; layanan telekomunikasi yang disediakan melalui portal Internet; layanan telepon nirkabel; layanan telepon video;
layanan transmisi data; layanan transmisi suara; layanan voice over IP; mengirimkan informasi yang dihasilkan dari
pengawasan lalu lintas; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband nirkabel; menyediakan akses Internet melalui
jaringan broadband serat optik; menyediakan akses ke database; menyediakan akses ke jaringan komunikasi elektronik dan
database elektronik; menyediakan akses ke konten pendidikan, situs web, dan portal; menyediakan akses ke platform ecommerce di Internet; menyediakan akses ke portal di Internet; menyediakan akses ke situs web jejaring sosial; menyediakan
akses pengguna ke jaringan data; menyediakan dan menyewakan waktu akses ke database komputer, papan buletin
komputer, jaringan komputer, jaringan komunikasi komputer interaktif, publikasi elektronik di berbagai bidang, katalog
merchandising dan layanan dan informasi dan materi penelitian dan referensi ter komputerisasi; menyediakan koneksi dan
jaringan telekomunikasi untuk digunakan dengan Internet of Things [IoT]; menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet
atau database; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global atau database; menyediakan layanan
konferensi elektronik; menyediakan pengguna pihak ketiga dengan akses ke infrastruktur telekomunikasi; menyewa, menyewa
dan menyewa telekomunikasi, radio, telepon radio dan peralatan faksimili radio; pengiriman dan penerimaan data suara dan
gambar; pengiriman konten media digital, termasuk film, program televisi, program radio, video, musik, teks, data, gambar,
grafis dan nada dering, melalui Internet atau jaringan telekomunikasi; pengiriman musik digital melalui telekomunikasi;
pengumpulan dan transmisi pesan telepon dan telepon seluler; penyediaan akses ke Internet sehubungan dengan layanan
pembayaran elektronik termasuk layanan transfer dana elektronik dan fasilitas transaksi online; penyediaan akses ke
database dalam kaitannya dengan buku alamat online, kalender dan layanan buku harian; penyediaan fasilitas komunikasi
untuk pertukaran data digital; penyediaan informasi telekomunikasi yang berkaitan dengan atau mengidentifikasi peralatan dan
instrumen telepon dan telekomunikasi; penyediaan informasi yang berkaitan dengan telekomunikasi, menyediakan koneksi
telekomunikasi elektronik; penyediaan jaringan komunikasi untuk sistem pengukuran cerdas; penyediaan layanan Internet,
yaitu layanan akses Internet; penyediaan layanan broadband, yaitu layanan komunikasi broadband nirkabel dan serat optik;
penyediaan layanan telekomunikasi berbasis lokasi bagi aparatur telekomunikasi; penyediaan transfer data melalui protokol
aplikasi nirkabel [WAP], termasuk yang menggunakan saluran komunikasi yang aman; penyewaan peralatan telekomunikasi
pengganti dalam kasus kerusakan, kehilangan atau pencurian; penyewaan sirkuit telepon; sewa fasilitas telekomunikasi;
siaran atau transmisi program radio atau televisi; streaming data; streaming konten media digital, termasuk film, program
televisi, program radio, video, musik, teks, data, gambar, grafis dan nada dering, melalui Internet atau jaringan telekomunikasi;
telekomunikasi dan telepon tetap, telekomunikasi satelit, telekomunikasi seluler, radio dan telepon seluler, faksimili radio,
paging radio dan layanan komunikasi radio; telekomunikasi informasi (termasuk halaman web), program komputer dan data
lainnya; transfer data oleh telekomunikasi; transmisi berita dan informasi urusan saat ini; transmisi dan penerimaan melalui
radio; transmisi data digital dalam sifat konten media digital buatan pengguna; transmisi data, termasuk oleh peralatan audiovisual; transmisi elektronik data dan dokumen melalui terminal komputer dan perangkat elektronik; transmisi elektronik data
terenkripsi; transmisi elektronik file audio dan video melalui komputer dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; transmisi
konten audio, video, dan multimedia digital oleh telekomunikasi; transmisi sinyal suara, gambar, video, dan data; transmisi
sinyal untuk perdagangan elektronik melalui sistem telekomunikasi dan sistem komunikasi data===
===Decoder; Ilmiah, bahari, survei, fotografi, sinematografi, optik, beratnya, pengukuran, sinyal, memeriksa [pengawasan],
menyelamatkan nyawa dan mengajar peralatan dan instrumen; Modem; Pengontrol elektronik; Peralatan GPS; Peralatan GPS
untuk kendaraan untuk menentukan atau memberi sinyal lokasi kendaraan, lokasi lokasi, rute perjalanan, waktu, kondisi lalu
lintas, kehadiran kendaraan darurat dan kondisi bahaya; Ponsel; Server komunikasi [perangkat keras komputer]; Sirene;
Touchscreens; adaptor ethernet; alat bantu parkir dalam sifat sensor perangkat deteksi hambatan elektronik; alat dan
instrumen penerimaan satelit dan transmisi; alat dan instrumen pengajaran; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat untuk
memeriksa kecepatan kendaraan; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; aplikasi perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh; asisten digital pribadi; audio digital, video, dan data yang dapat diunduh yang disediakan
dari database komputer, atau internet atau jaringan elektronik lainnya; bantuan parkir, yaitu, sensor deteksi blind spot; barcode
dan pembaca kode respon cepat dan scanner; baterai; catu daya cadangan baterai; chatbot perangkat lunak komputer dan
perangkat lunak aplikasi; compact disc, DVD dan media perekaman digital lainnya; database elektronik; database elektronik
dan komputer, yaitu, database aset yang dapat dibagikan dan ditransmisikan.; deteksi pra-tabrakan dan sistem penghindaran
tabrakan, yaitu, komputer on-board; dukungan pelanggan dan perangkat lunak komputer layanan pelanggan dan perangkat
lunak aplikasi; headset untuk telepon; hub jaringan komputer, switch dan router; instalasi komputer interkoneksi data
broadband; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke smartphone, yaitu smartwatch; jaringan komputer dan peralatan
komunikasi data; kabel ethernet; kamera, kamera televisi, dan perekam video untuk televisi sirkuit tertutup; kartu bersandi;
kartu kredit telepon yang dikodekan; kartu kredit, debit, dan pembayaran bersandi; kartu magnetik kosong dan direkam
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sebelumnya; kartu sim; kartu telepon; kartu yang mengandung mikroprosesor; kasus untuk telepon; kendaraan on-board
komputer; kilometer perekam untuk kendaraan; komputer genggam, ponsel, dan tablet; komputer termasuk komputer laptop
dan notebook; konten media digital (dapat diunduh), termasuk film, program televisi, program radio, video, gambar, musik,
teks, data, gambar, grafik, dan nada dering, yang disediakan dari database komputer, internet, atau jaringan elektronik
lainnya; kontrol jarak jauh tanpa kunci elektronik untuk perangkat akses kendaraan; kunci elektronik untuk kendaraan; kunci
listrik untuk kendaraan; lokasi satelit dan sistem navigasi; media elektronik untuk menyimpan informasi, data, gambar dan;
meja atau unit yang dipasang di mobil yang menggabungkan speaker keras yang memungkinkan penggunaan handset
telepon secara hands-free; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mesin kas, mesin hitung, peralatan
pemrosesan data, komputer; modul perangkat keras komputer untuk digunakan dalam perangkat elektronik menggunakan
Internet of Things [IoT]; modul perangkat keras komputer untuk digunakan dengan Internet of Things [IoT]; odometer
elektronik; on-board listrik, elektronik dan optik peralatan untuk kendaraan, termasuk kendaraan darat, yaitu detektor objek
ultrasonik untuk digunakan pada kendaraan, on-board kendaraan pelacakan aparat, kotak hitam (perekam data) untuk
kendaraan darat; on-board listrik, elektronik dan optik peralatan untuk kendaraan, termasuk kendaraan darat, yaitu kendaraan
otomatis perangkat kontrol mengemudi, smartphone charger baterai untuk digunakan dalam kendaraan, peralatan komunikasi
untuk kendaraan, konektor ponsel untuk kendaraan, sistem multi-kamera untuk kendaraan, sistem navigasi kendaraan yang
menampilkan tampilan interaktif, radio untuk kendaraan, alat kontrol suhu [termostat] untuk kendaraan; on-board listrik,
elektronik dan optik peralatan untuk kendaraan, yaitu, baterai listrik, perekam jarak tempuh, radio untuk kendaraan, on-board
kamera, on-board sistem elektronik untuk memberikan bantuan mengemudi dan parkir di kendaraan darat, cruise control untuk
kendaraan, menampilkan untuk kendaraan, sistem speaker audio untuk kendaraan, indikator otomatis tekanan rendah dalam
ban kendaraan, otomatis kendaraan perangkat kontrol kecepatan, sistem kontrol mengemudi otonom untuk kendaraan ,
termasuk untuk kendaraan darat; operator data magnetik, cakram rekaman; operator data yang dapat dibaca mesin; pengisi
daya baterai untuk digunakan dengan peralatan telekomunikasi; pengontrol elektronik untuk memberikan umpan balik
sensorik, yaitu, suara dan getaran yang terlihat oleh pengguna; pengontrol ethernet; pengontrol nirkabel untuk memantau dan
mengontrol fungsi perangkat elektronik lainnya; penyelenggara pribadi elektronik; peralatan dan instrumen komunikasi data;
peralatan dan instrumen navigasi dan posisi elektronik dan satelit termasuk sistem posisi global; peralatan dan instrumen
untuk melakukan, beralih, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik; peralatan dan instrumen untuk
pemrosesan, transmisi, penyimpanan, pencatatan, penerimaan dan pengambilan data dalam bentuk data yang dikodekan,
teks, audio, gambar grafis atau video atau kombinasi dari format ini; peralatan dan peralatan haptic, yaitu monitor taktil, layar,
layar elektronik, switch, sensor, kacamata pintar dan kacamata virtual atau augmented reality dan headset dan proyektor
holografik; peralatan elektronik dan biometrik dan instalasi untuk kontrol akses; peralatan elektronik untuk kontrol parkir mobil;
peralatan elektronik untuk mendeteksi tanda jalan; peralatan elektronik untuk mengidentifikasi orang; peralatan elektronik yang
menggabungkan perangkat lunak kecerdasan buatan; peralatan jaringan; peralatan jaringan komunikasi; peralatan komputer
diagnostik on-board dan peralatan komputer diagnostik yang dikendalikan dari jarak jauh untuk kendaraan; peralatan
komunikasi data seluler; peralatan komunikasi yang terintegrasi ke dalam helm sepeda motor; peralatan listrik dan elektronik
untuk digunakan dalam penerimaan siaran satelit, terestrial atau kabel; peralatan metering; peralatan optik dan fotografi;
peralatan peralihan otomatis untuk telekomunikasi; peralatan periferal untuk televisi dan komputer; peralatan remote control;
peralatan set-top box termasuk aparat yang memiliki panduan menonton interaktif dan / atau perekam untuk merekam
program televisi dan audio; peralatan telekomunikasi portabel; peralatan telematika; peralatan untuk mengirim dan menerima
informasi dari properti bergerak; perangkat alarm dan instalasi, selain bagian kendaraan; perangkat anti-pencurian bukan
untuk kendaraan; perangkat dan peralatan untuk menemukan properti bergerak; perangkat dan peralatan untuk remote control
peralatan listrik dan peralatan rumah tangga; perangkat elektronik untuk mendeteksi dan/atau bertukar data antara kendaraan
dan unit jarak jauh untuk tujuan keamanan; perangkat jaringan; perangkat keras jaringan telekomunikasi; perangkat keras
komputer untuk telekomunikasi; perangkat keras server akses jaringan; perangkat keselamatan untuk kendaraan, yaitu, suku
cadang dan fitting untuk kendaraan untuk digunakan sebagai bagian dari sistem keselamatan penghindaran tabrakan;
perangkat lunak aplikasi, termasuk perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak asisten pribadi;
perangkat lunak dan perangkat keras augmented reality; perangkat lunak dan perangkat keras realitas virtual; perangkat lunak
deteksi intrusi; perangkat lunak e-commerce; perangkat lunak jaringan pribadi virtual; perangkat lunak komputer; perangkat
lunak komputer chatbot artifisial cerdas dan perangkat lunak aplikasi untuk menyediakan dukungan pelanggan dan layanan
pelanggan; perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi di bidang kecerdasan buatan (AI); perangkat lunak
komputer dan perangkat lunak aplikasi untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat jaringan,
peralatan, mesin dan sistem di Internet of Things (IoT); perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi untuk
pembelian yang aman dan terenkripsi; perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi untuk sinkronisasi, transmisi
dan berbagi suara, data, kalender dan konten antara satu atau lebih perangkat elektronik, untuk membeli aplikasi, perangkat
elektronik genggam dan untuk pembelian yang aman dan terenkripsi; perangkat lunak komputer interaktif dan perangkat keras
komputer untuk menyediakan layanan keuangan online dari jaringan komputer global dan internet melalui terminal komputer
dan perangkat komunikasi seluler; perangkat lunak komputer untuk digunakan sehubungan dengan transmisi suara dan data;
perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol perangkat elektronik Internet of Things
(IoT); perangkat lunak komputer untuk komunikasi data nirkabel; perangkat lunak komputer untuk manajemen informasi
pribadi; perangkat lunak komputer untuk melakukan dan mengoordinasikan komunikasi di antara pengguna komputer yang
berbagi informasi dan data audio melalui jaringan komunikasi elektronik; perangkat lunak komputer untuk menerima,
memproses, mengirimkan dan menampilkan informasi yang berkaitan dengan kebugaran, lemak tubuh, indeks massa tubuh,
pola tidur, lokasi, sikap, cuaca dan suhu; perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jaringan peer-to-peer dan berbagi file;
perangkat lunak komputer untuk mengelola informasi mengenai pelacakan, kepatuhan dan motivasi dengan program
kesehatan dan kebugaran; perangkat lunak komputer untuk transmisi streaming dan enkripsi dan penyimpanan, audio, video,
grafis, teks dan data pada dan melalui jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
dalam perdagangan elektronik, menyimpan, mengirim, menerima, menerima, dan mentransmisikan mata uang digital, dan
mengelola pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat lunak komputer, dan periferal untuk
dipersonalisasi, televisi interaktif (TV) pemrograman dan untuk digunakan dalam menampilkan dan memanipulasi media
visual, gambar grafis, teks, foto, ilustrasi, animasi digital, klip video, rekaman film dan data audio, dan untuk jaringan sosial;
perangkat lunak komputer, termasuk perangkat lunak komputer yang disediakan dari database komputer, internet atau
jaringan elektronik lainnya; perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak komunikasi data; perangkat lunak kontrol orang tua;
perangkat lunak mesin pencari; perangkat lunak pengeditan gambar dan video termasuk aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan pada perangkat seluler; perangkat lunak perpesanan; perangkat lunak robot obrolan layanan pelanggan; perangkat
lunak sistem operasi; perangkat lunak telematika; perangkat lunak untuk digunakan dalam menerapkan Internet of Things
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[IoT]; perangkat lunak untuk digunakan dengan sensor haptic, peralatan dan peralatan; perangkat lunak untuk identifikasi
orang; perangkat lunak untuk keamanan komputer, termasuk antivirus, firewall, antispam, anti-spyware, penyaringan web;
perangkat lunak untuk keamanan komputer, termasuk antivirus, firewall, antispam, anti-spyware, penyaringan web dan
perangkat lunak deteksi intrusi; perangkat lunak untuk kontrol akses, kontrol video dan mendeteksi keberadaan orang;
perangkat lunak untuk televisi interaktif; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk tujuan promosi dan demonstrasi, untuk
layar tampilan yang disesuaikan pada peralatan telekomunikasi; perangkat telekomunikasi dan komputasi elektronik yang
dapat dikenakan; perangkat untuk lokasi kendaraan jarak jauh; perintah suara dan perangkat lunak pengenalan, perangkat
lunak konversi ucapan ke teks, dan aplikasi perangkat lunak berkemampuan suara; platform telepon digital dan perangkat
lunak; program perangkat lunak komputer dan video game, termasuk program game yang dapat diunduh; prosesor sinyal
suara digital; publikasi elektronik (dapat diunduh) yang disediakan secara online dari database komputer, internet atau
jaringan elektronik lainnya; rekaman audio dan video; remote control untuk pemula kendaraan; remote control untuk perangkat
listrik dan elektronik; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; router ethernet; router jaringan; router jaringan area lebar
[WAN]; router jaringan komputer; router nirkabel; sakelar ethernet; sakelar jaringan komputer; sakelar, listrik; sensor elektronik;
sensor elektronik termasuk pedometer, altimeter, dan timbangan; sensor haptic; sensor jarak jauh menjadi sensor antitabrakan untuk kendaraan, selain suku cadang kendaraan; sensor listrik atau elektronik untuk kendaraan, selain suku cadang
kendaraan; server jaringan; sistem keselamatan penghindaran tabrakan untuk kendaraan; sistem komputer layar sentuh
dalam kendaraan; sistem komputer untuk mengunduh dan memperbarui perangkat lunak komputer ke dan dari kendaraan;
sistem komunikasi antara kendaraan dan infrastruktur jalan; sistem pemantauan komputer untuk blind spot dan lane changing
assistance; sistem pengolahan data; sistem remote control untuk pengoperasian otomatis kunci pintu kendaraan, boot, bonnet
dan atap; sistem teleguidance kendaraan dan instrumen; sistem televisi sirkuit tertutup; sistem untuk mengunduh dan
memperbarui perangkat lunak komputer ke dan dari peralatan elektronik; smart meter (meter pintar); smart watchband yang
mengkomunikasikan data ke smartphone; smartphone; speedometer elektronik; tachometer elektronik; telekomunikasi,
telepon dan komunikasi aparat dan instrumen; telepon di dalam mobil handset cradles; telepon radio, telepon seluler dan
tetap; transceiver ethernet; unit dan perangkat telekomunikasi genggam nirkabel, yaitu, tablet, ponsel nirkabel, ponsel, ponsel
pintar, komputer, telepon portabel, telepon video, radio, jam tangan pintar, dongle USB, pelacak GPS, pelacak aktivitas yang
dapat dikenakan, kamera video, kamera, asisten digital pribadi, genggam, komputer seluler dan tablet untuk sinkronisasi,
transmisi, rekam, penyimpanan dan manipulasi data dan / atau suara; unit enkripsi elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku Tokyo 101-8535
: HASEGAWA Yoshiki
: c/o SOEI Patent and Law Firm, Marunouchi MY PLAZA (Meiji Yasuda Life Bldg.) 9th
fl. 1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MOIZERTO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Persiapan farmasi; persiapan farmasi untuk mengobati dermatitis atopik.; persiapan farmasi untuk mengobati gangguan
kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku Tokyo 101-8535
: HASEGAWA Yoshiki
: c/o SOEI Patent and Law Firm, Marunouchi MY PLAZA (Meiji Yasuda Life Bldg.) 9th
fl. 1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: EZAFFICA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Persiapan farmasi; persiapan farmasi untuk mengobati dermatitis atopik.; persiapan farmasi untuk mengobati gangguan
kulit===

: M0020201542242
: 09/12/2019 00:00:00
: 2019-130681 08/10/2019 JP
: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

: M0020201542243
: 09/12/2019 00:00:00
: 2019-130683 08/10/2019 JP
: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201509888
: 10/12/2019 00:00:00
:
: L'OREAL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 14 rue Royale F-75008 Paris
: Delphine De CHALVRON
: 41 rue Martre F-92117 Clichy Cedex

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SUPERSTAY VINYL INK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===sediaan make-up===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532915
: 10/12/2019 00:00:00
: 88656985 16/10/2019 US dan 88703795 22/11/2019 US
: KAWS Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 259 Banker Street Brooklyn NY 11222
:
: 277 Park Avenue New York NY 10172

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NEW FICTION
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 18, 35, 20, 6, 41, 9, 25, 42, 28, 14
: ===Jenis printer, mencetak blok; Kertas dan kardus; Lukisan; alat tulis dan persyaratan kantor, kecuali furnitur; bahan
instruksional dan pengajaran; bahan menggambar dan bahan untuk seniman; foto-foto; karya seni di atas kertas.; kuas cat;
lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan Kemasan; materi cetakan; materi penjilidan; perekat untuk alat tulis atau
keperluan rumah tangga===
===Bagasi dan membawa tas; Kulit dan imitasi kulit; cambuk, Harness dan pelana; kerah, kalung dan pakaian untuk hewan.;
kulit binatang dan menyembunyikan; payung dan payung; tongkat berjalan===
===Administrasi Bisnis; Iklan; Manajemen Bisnis; fungsi kantor.===
===Furniture, cermin, bingkai foto; Kerang; bantal; karya seni yang terbuat dari kayu.; kontainer, bukan logam, untuk
penyimpanan atau transportasi; kuning Amber; meerschaum; tidak bekerja atau setengah bekerja tulang, tanduk, whalebone
atau ibu-of-mutiara===
===Brankas; Logam Umum dan paduan mereka, bijih; bahan logam untuk bangunan dan konstruksi; bangunan yang diangkut
dari logam; item kecil dari perangkat keras logam; kabel non-listrik dan kawat logam Umum; karya seni non-logam mulia.;
wadah logam untuk penyimpanan atau transportasi===
===Hiburan; Pendidikan; kegiatan olahraga dan budaya.; menyediakan pelatihan===
===Ilmiah, bahari, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, pengecekan (pengawasan),
peralatan dan instrumen pengajaran yang menyelamatkan jiwa dan mengajar; alat pemadam api.; alat untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; compact disc, DVD dan media perekaman digital lainnya; mekanisme untuk
peralatan yang dioperasikan dengan koin; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; operator data
magnetik, cakram rekaman; peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau
mengendalikan listrik; perangkat lunak komputer===
===Pakaian, alas kaki, headwear.===
===Analisis industri dan Jasa riset industri; Jasa ilmiah dan teknologi dan penelitian dan desain yang terkait dengannya;
desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer.===
===Permainan, mainan dan mainan; Senam dan olahraga artikel; alat permainan video; dekorasi untuk pohon Natal.===
===Logam mulia dan paduannya; instrumen horologi dan kronometrik; karya seni logam mulia.; perhiasan, batu mulia dan
semi mulia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534420
: 10/12/2019 00:00:00
: 4559668 14/06/2019 FR
: UNION INVIVO

Alamat Pemohon

: 83 Avenue de la Grande Armée F-75116 Paris

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: FIDAL
: 4-6 avenue d'Alsace F-92982 Paris la Défense Cedex

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: INVIVO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 33, 35, 36, 5, 9, 42, 43, 44, 31
: ===Alkohol; Antibeku; Aseton; Kompos; Oksigen; Produk kimia untuk digunakan dalam industri, sains, fotografi; Selulosa;
Tanah langka; aditif kimia untuk bahan bakar motor dan oli; air asam untuk mengisi ulang baterai; air suling; amandemen
tanah; asam klorida; bahan kimia yang mencerahkan tekstil; bahan penyamakan; bubur kayu; bumi untuk tumbuh, pot tanah;
cairan rem; dempul glaziers '; emulsi fotografis; etil alkohol; film peka yang tidak terekspos; gas pelindung untuk pengelasan;
hidrogen peroksida, persiapan pencangkokan pohon ketan; kertas fotografi; kertas nitrat; kertas uji kimia; komposisi pemadam
api; komposisi untuk memperbaiki ban; lem (ukuran untuk finishing dan priming); lem dan mastics untuk kulit; lem untuk tujuan
industri, untuk poster, untuk wallpaper, untuk kulit; memisahkan dan membuka Produk [ungluing]; memoles zat penghilang;
minyak untuk menyiapkan kulit dalam perjalanan pembuatan; pelarut untuk pernis; pengawet bunga; pengisi rongga pohon
(kehutanan); perekat (bahan perekat) untuk digunakan dalam industri; persiapan elemen jejak untuk tanaman; persiapan kimia
untuk pengelasan; persiapan tempering dan solder; plastik yang belum diolah; pot tanah; produk anil logam; produk hemat
bahan bakar; produk kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan (tidak termasuk fungisida, herbisida,
insektisida, dan parasitisida); produk kimia untuk waterproofing kulit dan bahan tekstil; produk pelunakan air; protein untuk
bahan makanan umum.; pupuk tanah; resin buatan yang belum diolah; skala menghapus persiapan selain untuk penggunaan
rumah tangga; zat kimia untuk melestarikan bahan makanan===
===Anggur; Minuman beralkohol (kecuali bir); Rum; Spirits [minuman]; Vodka; anggur dengan indikasi geografis yang
dilindungi; anggur dengan sebutan dilindungi asal; esensi alkohol dan ekstrak.; minuman beralkohol, sari, koktail beralkohol,
digester (minuman keras dan minuman beralkohol), brendi; wiski===
===Akuntansi; Iklan; Layanan agen informasi komersial; agen ekspor-impor; agensi periklanan; analisis harga-biaya, layanan
perbandingan harga; bantuan manajemen bisnis, bantuan manajemen komersial atau industri; bantuan operasi bisnis kepada
perusahaan industri atau komersial; berlangganan layanan pusat yang menyediakan akses ke jaringan komputer untuk
telekomunikasi atau transmisi data; berlangganan program televisi atau radio, ke videogram, rekaman suara, program
audiovisual; broker dan mediasi bisnis untuk pengadaan barang, jasa, makanan, minuman; demonstrasi barang; fungsi kantor,
layanan kesekretariatan; hubungan Masyarakat; informasi komersial dan saran untuk konsumen (toko saran konsumen);
kompilasi Statistik; konsultasi bisnis profesional; konsultasi bisnis, informasi atau pertanyaan; konsultasi manajemen bisnis;
konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen personil; layanan bantuan bisnis dalam pengoperasian
dan pengawasan jaringan telekomunikasi; layanan berlangganan surat kabar elektronik; layanan berlangganan telepon;
layanan promosi penjualan yang terkait dengan program loyalitas pelanggan; layanan relokasi untuk bisnis; layanan untuk
berlangganan database komputer; layanan yang disediakan oleh franchiser, yaitu bantuan dalam menjalankan atau mengelola
usaha usaha; manajemen administrasi dan pengawasan jaringan multimedia dan jaringan telekomunikasi; manajemen
administratif hotel; manajemen bisnis komersial; manajemen file komputer; mengatur kontak bisnis; mengatur langganan Surat
Kabar untuk orang lain; mengatur langganan ke database atau pusat server multimedia; mengatur langganan ke layanan
telepon seluler atau ke layanan paging radio; mengatur langganan layanan telekomunikasi, ke jaringan telekomunikasi global
(Internet) atau jaringan akses pribadi (intranet), ke penyedia akses ke transmisi data atau jaringan komputer telekomunikasi;
mengatur langganan layanan telematika, ke layanan transmisi data dengan cara telematika; menyatukan orang lain [tidak
termasuk transportasi], memungkinkan konsumen untuk melihat dan membeli barang-barang tersebut di atas, dan penjualan
eceran atau grosir, penjualan pesanan melalui pos, penjualan eceran atau grosir melalui Internet atau melalui sarana
pemesanan jarak jauh elektronik untuk hal-hal berikut; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau
iklan; pelelangan; pencarian informasi dalam file komputer (untuk orang lain); pengumpulan dan sistematisasi data dalam file
pusat; penilaian bisnis; penyebaran materi iklan (leaflet, prospektus, print Matter, sample); penyediaan (penjualan eceran)
hidangan dan makanan yang dimasak.; penyediaan informasi statistik; penyewaan mesin penjual otomatis; perekrutan
personel; presentasi barang pada semua media komunikasi untuk keperluan ritel yaitu promosi penjualan; promosi penjualan
untuk orang lain; proses administrasi pesanan pembelian; publikasi teks iklan; reproduksi dokumen; sewa peralatan kantor
dan mesin (tidak termasuk penyewaan peralatan telekomunikasi dan komputer); sewa waktu iklan di semua media
komunikasi; tagihan-posting===
===Layanan asuransi; agen kredit; agen real estat; analisa keuangan; anjak piutang; asuransi jiwa underwriting; dana hemat;
koleksi sewa; konsultasi yang berkaitan dengan masalah keuangan dan asuransi; layanan brankas; layanan pembayaran
elektronik; layanan pembiayaan dan pinjaman; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui Internet atau jaringan
telekomunikasi apa pun, termasuk melalui telepon seluler; layanan untuk kartu bank, kartu kredit, kartu debit, kartu debit
langsung dan kartu lainnya atau cek yang menawarkan keuntungan finansial; manajemen portofolio keuangan; manajemen,
penyewaan, dan penilaian properti nyata, apartemen, dan kantor; membuat perjanjian sewa real estat; memeriksa verifikasi;
meningkatkan dan menginvestasikan modal; operasi pertukaran; pegadaian; pembiayaan sewa-beli; penagihan hutang;
penerbitan cek perjalanan dan surat kredit; penerbitan kupon diskon; penggalangan dana amal; penilaian barang antik, karya
seni, perhiasan, perangko; penilaian fiskal; penilaian numismatik; penilaian real estat; penyewaan pertanian; perbankan
rumah; pialang; pialang saham dan obligasi; sponsor keuangan.; transfer dana elektronik; underwriting dan asuransi
kebakaran; urusan keuangan, perbankan dan moneter; urusan real estat===
===Antiseptik; Produk farmasi, produk hewan; bahan makanan dan tepung lakteal untuk bayi, susu dan produk susu untuk
bayi; bantalan menyusui; celana popok dari kertas atau selulosa, tampon sanitasi; deodoran selain untuk penggunaan pribadi;
disinfektan untuk penggunaan medis, selain sabun; fungisida, herbisida; infus obat, herbal obat, teh herbal; insektisida; kapas
antiseptik, kapas penyerap untuk penggunaan medis; mencuci binatang.; mencuci hewan; pembalut, serbet dan celana dalam;
penolak serangga; perekat untuk gigi palsu; persiapan farmasi dan medis untuk perawatan, perawatan, pembersihan,
menenangkan, desinfeksi, merevitalisasi dan bersantai kulit dan rambut; persiapan medis untuk pelangsingan; persiapan
vitamin, persiapan elemen jejak untuk konsumsi manusia dan hewan; plester, bahan untuk dressing, bahan untuk tambalan
gigi dan kesan gigi; produk anti serangga, kecuali jaring; produk antiparasit, kerah antiparasit untuk hewan; produk farmasi
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untuk perawatan kulit; produk pemurni udara; produk saniter untuk tujuan medis; produk sterilisasi; produk untuk
menghancurkan hama; salep kulit terbakar; semen untuk kuku binatang; solusi untuk lensa kontak, produk dan persiapan
untuk perawatan dan kebersihan tanaman; suplemen gizi untuk penggunaan medis; suplemen makanan bukan untuk tujuan
medis; suplemen makanan dalam bentuk padat atau cair; suplemen makanan mineral; suplemen makanan untuk penggunaan
dietetik; suplemen makanan untuk penggunaan kosmetik; zat diet, minuman dan bahan makanan untuk penggunaan
medis===
===Amplifier; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon seluler, pemutar multimedia portabel, tablet, smartphone, dan komputer
portabel lainnya; Headphone; Kit bebas genggam untuk telepon; Media perekaman magnetik; Modem; Pembawa data
magnetik, Cd audio; Pengeras suara; Peralatan dan instrumen ilmiah (selain untuk keperluan medis), bahari, survei, fotografi,
sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, pengecekan (pengawasan), penyelamatan (menyelamatkan
jiwa); Perangkat perlindungan untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan; Podcast; Timbangan; adaptor yang digunakan
untuk telepon; agenda elektronik; alarm; alat dan instrumen pengajaran; alat ionisasi, bukan untuk perawatan udara; alat
pemadam kebakaran; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alkohol meter; animasi digital
yang dapat diunduh dan gambar bergerak; barometer; baterai untuk penerangan; compact disc, Dvd dan media informasi
pembawa digital lainnya, termasuk dengan rekaman; disk akustik, magnetik, optik, disk kompak audio dan video; file dan
aplikasi untuk komputer, komputer palmtop multi-fungsi, penyelenggara pribadi elektronik, pembaca buku elektronik, komputer
tablet, pemutar audio pribadi, perangkat hiburan elektronik pribadi, konsol video game dan ponsel; file gambar yang dapat
diunduh, alat dan instrumen penimbangan, timbangan, sendok ukur; film terbuka; gambar digital yang dapat diunduh; helm
pelindung; jaring untuk perlindungan terhadap kecelakaan; jaringan dan perangkat lunak interaktif; kamera video; kartu hadiah
pembayaran yang dikodekan; kartu identitas magnetik; kartu kredit dan kartu pembayaran yang dikodekan; kartu loyalitas
bersandi; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu telepon yang dikodekan; kasir, menghitung mesin; kasus terutama dibuat
untuk peralatan fotografi dan instrumen; kompas (alat ukur); kompas terarah; kopling listrik; kunci listrik; kupon dan voucher
elektronik dan dapat diunduh; lampu kilat (fotografi); lonceng pintu listrik; magnet; magnet dekoratif.; magnetik dikodekan
kartu; masker menyelam dan pakaian selam; media digital dan file komputer yang dapat diunduh dalam sifat pesan teks,
pesan video, pesan musik, dan pesan multimedia; media pendidikan digital yang dapat diunduh; mekanisme untuk peralatan
yang dioperasikan dengan koin; menu yang dapat diunduh; mesin faksimili; mesin mendikte; mesin penjawab telepon; mesin
teller otomatis; mikroskop; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pemutar disk serbaguna
digital (pemutar DVD); pengatur telur [sandglasses]; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai untuk digunakan dengan;
peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik;
peralatan pemrosesan data, komputer, perangkat periferal komputer, pembaca (peralatan komputer); peralatan radiologis
untuk keperluan industri; peralatan telepon; peralatan untuk saluran listrik (kabel, kabel listrik), sakelar listrik, colokan, soket
dan kontak lainnya, sekering, penutup untuk outlet listrik; perangkat alarm anti-pencurian; perangkat lunak [program yang
direkam]; perangkat lunak aplikasi yang dapat diunduh; perangkat lunak interaktif dan jaringan yang dapat diunduh dan tidak
dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer dalam sifat antarmuka pemrograman aplikasi (API)
memfasilitasi layanan online untuk jaringan sosial, membangun aplikasi jaringan sosial dan memungkinkan pemulihan data,
mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai antarmuka
pemrograman aplikasi (API); perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, edisi, organisasi, modifikasi, transmisi,
penyimpanan dan berbagi data dan informasi; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan modifikasi
penampilan dan transmisi gambar, konten audiovisual dan video; perangkat lunak komputer yang memungkinkan
pengunggahan, pengunduhan, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan,
berbagi atau menyediakan dengan cara lain dari informasi atau media elektronik melalui komputer dan jaringan komunikasi;
perangkat lunak, floppy disk; publikasi elektronik dan publikasi elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang dapat
diunduh; rekaman video; segitiga peringatan kerusakan kendaraan; sel listrik (baterai); tas, penutup dan kasus untuk telepon
seluler dan peralatan telepon; televisi, antena; teropong (optik), kacamata (optik), lensa kontak, kasus tontonan; timer telur,
termometer, bukan untuk penggunaan medis, mengukur barang pecah belah; transparansi fotografi, peralatan proyeksi dan
layar; video game kartrid; video game yang dapat diunduh===
===Analisis kimia, terutama analisis tanah dan analisis air, penelitian bakteriologis; Jasa desain industri; Layanan kimia;
Penelitian fisika; Survei Geologi; Teknik; analisis untuk eksploitasi ladang minyak; analisis untuk pemasangan sistem
komputer; arsitektur, desain dekorasi interior; desain sistem komputer; duplikasi program komputer; eksplorasi bawah laut;
hosting situs web; jasa desain pengemasan; kalibrasi (pengukuran); konsultasi komputer dan perangkat lunak; konsultasi
teknis yang berkaitan dengan teknologi informasi; konsultasi tentang perlindungan lingkungan; konsultasi yang berkaitan
dengan perlindungan lingkungan; kontrol kualitas; konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik; konversi program
dan data komputer (selain konversi fisik); layanan ilmiah, yaitu, penggunaan proses kontrol biologis untuk perlindungan
tanaman; layanan informasi meteorologi; layanan laboratorium, yaitu, analisis kimia, penelitian biologi dan bakteriologis,
layanan penelitian ilmiah dan industri (pekerjaan teknik) yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan; layanan penelitian
geologi; layanan penelitian kosmetik; mendesain pakaian; merancang seni grafis; otentikasi karya seni.; pembuatan dan
pemeliharaan situs Web untuk orang lain; pemrograman untuk komputer; pemulihan data komputer; penelitian biologi;
penelitian dan pengembangan produk baru untuk pihak ketiga; penelitian kimia; penelitian mekanik; penelitian teknis;
pengembangan perangkat lunak (desain), instalasi, pembaruan, dan pemeliharaan; pengujian bahan (kontrol kualitas);
pengujian kelaikan jalan kendaraan; pengujian sumur minyak; pengujian tekstil (kontrol kualitas); penyediaan mesin pencari
untuk Internet; penyewaan komputer, perangkat lunak komputer; penyewaan server Web; penyusunan konstruksi;
penyusunan rencana konstruksi untuk membangun kandang hewan dan fasilitas produksi tanaman, perencanaan kota;
prospeksi minyak; saran teknis di bidang hemat energi; studi proyek teknis; styling (desain industri); survei (pekerjaan teknik);
survei lapangan minyak; survei tanah===
===Penyewaan bangunan diangkut; Penyewaan tenda.; Restoran; agen akomodasi (hotel, rumah kos); akomodasi
sementara; jasa katering; kafetaria, kantin; layanan camp liburan (penginapan); layanan hotel; layanan motel; layanan
reservasi hotel, rumah kos dan akomodasi sementara; layanan restoran, kafe dan bar; menyediakan fasilitas berkemah; naik
untuk hewan; pembibitan siang hari [crches]; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan kursi, meja, linen meja dan
barang pecah belah; restoran swalayan; rumah liburan; rumah pensiun; sewa ruang pertemuan; snack bar===
===Berkebun; Hortikultura; Kedokteran gigi; Layanan Veteriner; Layanan hortikultura dan berkebun; Layanan opticians;
Pemandian Turki; Penyembuhan dan istirahat rumah; fisioterapi; hospices; implantasi rambut; jasa desain lansekap; jasa
pertanian; layanan aromaterapi; layanan bank darah; layanan bidan; layanan chiropraktik; layanan inseminasi buatan; layanan
keperawatan medis; layanan klinik medis; layanan kontrol sanitasi; layanan lansekap; layanan pemeliharaan rumput; layanan
pemupukan in-vitro; layanan pijat; layanan psikolog; layanan rumah sakit; layanan spa kesehatan; menyediakan fasilitas
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sauna, solarium; operasi plastik; operasi pohon; pelayanan kesehatan; pemandian umum untuk keperluan kebersihan;
pembiakan hewan, pembasmian hama untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan; pembibitan tanaman; pembunuhan weed;
pemuliaan hewan; penelitian, seleksi dan penyebaran biji bunga, bola bunga dan produk pertanian lainnya; penyewaan
instalasi sanitasi; penyewaan peralatan pertanian; perawatan hewan; perawatan hewan peliharaan; perawatan kesehatan dan
kecantikan; perawatan medis; perawatan rumput; pusat kesehatan; rangkaian bunga; rehabilitasi untuk pasien
penyalahgunaan zat; rumah jompo; salon kecantikan, layanan manikur; salon penata rambut; sanatorium; saran farmasi;
saran teknis untuk pembiakan.; sewa peralatan untuk pertanian dan berkebun, penciptaan dan pemeliharaan kebun, taman;
tato; udara dan permukaan penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian lainnya===
===Benih; Gandum; Jagung; Lampu; Malt; Pohon Natal; Produk pertanian, hortikultura dan kehutanan (baik disiapkan maupun
diproses); biji-bijian (biji-bijian); biji-bijian untuk konsumsi hewani; biskuit anjing; buah-buahan dan sayuran segar; ganggang
untuk konsumsi manusia; herbal taman segar; hewan hidup, ikan hidup; jamur segar; krustasea hidup; makanan dan minuman
untuk hewan; malt untuk menyeduh dan penyulingan; mengunyah dimakan untuk hewan; pasir aromatik untuk hewan
peliharaan (sampah); pohon, semak belukar; produk sampah; produk untuk kotoran hewani; rumput alami; rumput alami, kayu
unsawn; serangga hidup; tanaman alami dan bunga; tanaman kering untuk dekorasi; tanaman, tanaman aromatik, biji sereal
yang belum diproses, tanaman sereal, oleaginous, protein dan tanaman kacang-kacangan, telur untuk menetas, pakan
ternak.; telur ikan; umpan untuk memancing (hidup)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-1-1, Ojima, Koto-ku Tokyo 136-8535
:
: c/o Shiga International Patent Office, GranTokyo South Tower, 1-9-2, Marunouchi,
Chiyoda-ku Tokyo 100-6620

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: INAX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 19, 21, 6, 24, 9, 11
: ===Bahan bangunan keramik, batu bata dan produk refraktori; Mineral non-logam untuk bangunan atau konstruksi; Panel
dinding terbuat dari resin untuk kamar mandi; Panel dinding terbuat dari semen untuk kamar mandi; Panel ubin keramik
berkeramik pada bahan Siding metalik untuk bangunan; bahan bergabung untuk ubin; bangunan kayu; bangunan, bukan dari
logam; batu bangunan; batu buatan; bengkel tukang kayu, bukan logam; cetakan untuk membentuk produk semen, bukan dari
logam.; kaca bangunan; panel lantai terbuat dari resin untuk kamar mandi; pegangan, bukan logam; semen dan produkproduknya; ubin keramik dijual sebagai unit===
===Dispenser Sabun; Dispenser Sabun cair otomatis dilengkapi dengan sensor untuk kamar mandi.; Dispenser Sabun
otomatis; Pengeringan keranjang; alat pembersih dan peralatan mencuci; blok pisau; cincin serbet, bukan logam mulia;
dudukan kertas toilet; ember kamar mandi; kotak logam, untuk penyaluran handuk kertas; nampan laci untuk memilah artikel
kecil yang digunakan di dapur; pemegang sabun; pemegang serbet, bukan logam mulia; pemotong papan; pengeringan
keranjang untuk dapur; pengeringan nampan untuk dapur; penutup bak mandi (kecuali furnitur); pot Ruang; rel handuk dan
cincin; yukakibo [perlengkapan mandi Jepang untuk air mandi panas]===
===Fitting tukang kayu dari logam.; Kopling pipa logam; bahan logam untuk bangunan dan konstruksi; flensa logam [kerah];
handuk dispenser dari logam; konektor pipa logam untuk bergabung pipa air dan Toilet Bowl; pelat perforasi metalik sebagai
tutup saluran; perangkap logam Tiriskan; prefabrikasi bangunan kit perakitan logam===
===Handuk, bukan kertas; dilengkapi penutup dudukan kertas toilet kain.; penutup kursi toilet yang dilengkapi kain; penutup
penutup toilet dilengkapi kain===
===Perangkat generasi suara pembilasan toilet; Simulator suara pembilasan air untuk masker ekskresi suara (perangkat
toilet).===
===Kamar mandi prefabrikasi dijual sebagai unit; Listrik pengering tangan udara panas untuk toilet; Peralatan AC untuk
keperluan industri; Peralatan AC untuk keperluan rumah tangga.; Septic Tank untuk keperluan industri; alat pemurni air untuk
keperluan rumah tangga; bak mandi; dapur tenggelam; katup kontrol tingkat di tangki toilet; kran keran air; lampu listrik;
mangkuk cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; mangkuk toilet dan kursi yang dijual sebagai unit; non-listrik pemanas
memasak untuk keperluan rumah tangga; pemanas air berbahan bakar gas; pemanas air berbahan bakar minyak; pemanas
air listrik; penanganan flush yang dikendalikan dari jarak jauh untuk toilet; peralatan pemanas lantai; peralatan pencahayaan;
perlengkapan mandi; shower kepala; tangki pengolahan air limbah untuk keperluan industri; tangki pengolahan air limbah
untuk keperluan rumah tangga; tangki septik untuk keperluan rumah tangga; toilet duduk; toilet mangkuk; unit toilet bangku
dengan squirter air cuci; wastafel dapur untuk digunakan dengan Worktops dapur; wastafel kamar mandi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201535603
: 10/12/2019 00:00:00
:
: LIXIL Group Corporation

: M0020201531629
: 11/12/2019 00:00:00
:
: JIANGSHAN OUPAI DOOR INDUSTRY CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

: No. 8, Natural Village, Yuda Mountain, Yutou Village, Hecun Town, Jiangshan City,
Quzhou City Zhejiang Province
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: 8th Floor, Cathaya Business Mansion, 105 Tiyuchang Road, Xiacheng District,
Hangzhou 310004 Zhejiang Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: OUPAI
: "OU" is a surname in China, "PAI" means style.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 19
: ===Langkan; Pintu, bukan dari logam; bahan bangunan, bukan dari logam; bingkai pintu, bukan dari logam; bingkai rumah
kaca, bukan logam; jendela, bukan logam; kasus pintu, bukan dari logam; langit-langit terintegrasi, bukan logam; langit-langit,
bukan logam; panel pintu, bukan dari logam; partisi, bukan dari logam; penutup bangunan, bukan logam.; pintu lipat, bukan
logam; rana, bukan dari logam; tangga, bukan logam; teras, bukan logam, untuk bangunan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536661
: 11/12/2019 00:00:00
: 88468957 11/06/2019 US
: Anixter-Real Estate, Inc

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2301 Patriot Boulevard Glenview IL 60026
: Gregory J. Chinlund Marshall Gerstein & Borun LLP
: 233 S. Wacker Drive, Suite 6300 Chicago IL 60606

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: UTG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 37, 9, 42
: ===Solusi distribusi daya dalam sifat konsultasi pada instalasi, perbaikan, dan pemeliharaan mesin distribusi daya dan
peralatan.===
===Solusi distribusi daya dalam sifat unit distribusi daya listrik; kabel koneksi, yaitu, data dan kabel jaringan; kandang, yaitu,
kandang lingkungan dalam sifat struktur khusus disesuaikan untuk memegang dan melindungi kamera dari elemen luar
ruangan dan gangguan, kandang hard drive komputer, dan kandang perangkat keras jaringan rumah; kawat listrik dan kabel;
pemasangan rak untuk perangkat keras telekomunikasi dan perangkat keras komputer; sistem kemudahan dalam sifat sistem
entri keyless, yaitu, sistem unlocking aktivasi keyless elektronik yang dapat diprogram yang terdiri dari mikroprosesor, detektor
sinyal dan emitor sinyal.; solusi manajemen termal, yaitu, heat sink untuk digunakan dalam komponen elektronik; solusi
teknologi dan aplikasi untuk bisnis, yaitu, sistem otomatisasi daya listrik kantor yang terdiri dari perangkat keras komputer,
pengontrol nirkabel dan kabel, dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengotomatisasi suara, data, audio,
pencahayaan, HVAC, dan keamanan; telekomunikasi dan perangkat keras jaringan data, yaitu, perangkat untuk mengangkut
dan menggabungkan komunikasi suara, data, dan video di beberapa infrastruktur jaringan===
===Pengujian, analisis dan evaluasi infrastruktur jaringan dan komponen infrastruktur jaringan; desain dan pengembangan
solusi manajemen termal, yaitu, desain dan pengembangan sistem manajemen termal dan teknologi untuk pemanasan,
pendinginan, dan ventilasi; desain dan pengembangan solusi teknologi dan aplikasi untuk bisnis, yaitu, desain dan
pengembangan sistem otomatisasi daya listrik kantor yang terdiri dari perangkat keras komputer, pengontrol nirkabel dan
kabel, dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengotomatisasi suara, data, audio, pencahayaan, HVAC, dan
keamanan.; keamanan komputer dan konsultasi teknis di bidang keamanan siber, daya dan infrastruktur teknologi; layanan
teknik, yaitu desain infrastruktur keamanan siber, daya dan teknologi; pengujian, analisis dan evaluasi data dan kabel jaringan
dan kinerja sistem kabel terstruktur; pengujian, analisis, dan evaluasi teknologi bisnis dan aplikasi bagi orang lain untuk
memastikan kepatuhan terhadap standar industri; program penjaminan, yaitu, pengujian, analisis dan evaluasi produk orang
lain untuk menjamin kinerja kepatuhan melebihi standar industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536673
: 11/12/2019 00:00:00
: 88468558 11/06/2019 US
: Neauvia North America, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 8480 Honeycutt Road Raleigh NC 27615
: Devon E. White Wyrick Robbins Yates & Ponton LLP
: 4101 Lake Boone Trail, Suite 300 Raleigh NC 27607

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SKIN CHEMISTRY
:
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Kelas Barang/Jasa
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Uraian Barang/Jasa
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547390
: 11/12/2019 00:00:00
: 30 2019 017 114 23/07/2019 DE
: Ecolab Deutschland GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ecolab-Allee 1 40789 Monheim
: CMS Hasche Sigle Partnerschaft Von Rechtsanwälten Und Steuerberatern MbB
: Kranhaus 1 / Im Zollhafen 18 50678 Köln

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CHAMPIONX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 37, 7, 40, 42
: ===Bahan penyaringan (kimia, mineral, sayuran dan bahan tidak diproses lainnya); aditif kimia untuk cairan pengeboran
sumur minyak; aditif kimia untuk penghapusan hidrokarbon dan degassing dalam industri pemurnian dan petrokimia.; bahan
kimia organik untuk digunakan dalam air pendingin, air boiler, dan aplikasi pengolahan limbah untuk mencegah penskalaan,
korosi, dan fouling barang modal; bahan kimia pengolahan air; bahan kimia untuk digunakan dalam industri; bahan kimia untuk
digunakan dalam mengeksplorasi, pengeboran, dan pengangkutan minyak dan gas; bahan kimia untuk digunakan dalam
meningkatkan pemulihan minyak dari sumur; bahan kimia untuk digunakan dalam pengeboran minyak; bahan kimia untuk
digunakan dalam produksi klorin dioksida; bahan kimia yang digunakan dalam stimulasi sumur minyak dan gas; bahan kimia,
yaitu polimer yang digunakan dalam aplikasi ladang minyak; deterjen untuk digunakan dalam pembuatan dan industri;
persiapan kimia untuk digunakan dalam industri===
===Penyewaan alat, pabrik dan peralatan untuk konstruksi, pembongkaran, pembersihan dan pemeliharaan; ekstraksi sumber
daya alam; instalasi, pembersihan, perbaikan dan pemeliharaan layanan untuk pipa, mesin pemurnian minyak, mesin
pemompaan sumur minyak, peralatan industri yang terdiri dari unit modular untuk mengendalikan dan menghilangkan gas
beracun dan uap beracun; pemeliharaan pipa.; sewa sehubungan dengan hal tersebut di atas, termasuk dalam kelas ini dan
saran, konsultasi dan informasi untuk hal tersebut, termasuk dalam kelas ini===
===Kompresor; bagian dan perlengkapan dari semua barang tersebut di atas, termasuk dalam kelas ini; blower untuk
digunakan dengan sistem konveyor; earthmoving, konstruksi, ekstraksi minyak dan gas dan peralatan pertambangan; mesin
pemurnian minyak, mesin pemompaan sumur minyak, peralatan industri yang terdiri dari unit modular untuk mengendalikan
dan menghilangkan gas beracun dan uap beracun.===
===Penyewaan peralatan untuk perawatan dan transformasi bahan untuk produksi energi dan untuk manufaktur kustom;
filtrasi dan pemurnian gas alam; jasa kilang minyak; pengolahan gas alam; pengolahan minyak dan gas; pengolahan minyak
dan gas alam.; pengolahan sumur minyak dan gas; produksi energi; sewa sehubungan dengan hal tersebut di atas, termasuk
dalam kelas ini, serta konsultasi dan informasi untuk hal tersebut, termasuk dalam kelas ini===
===Analisis untuk eksplorasi ladang minyak; analisis ladang minyak; analisis untuk penelitian minyak; inspeksi ladang minyak;
jasa penelitian laboratorium; konsultasi teknis di bidang penghapusan hidrokarbon dan degassing, untuk industri pemurnian
dan petrokimia.; konsultasi teknis di bidang produksi dan pengolahan minyak dan gas; layanan inspeksi pipa; penelitian dan
analisis kimia; penelitian industri; penelitian teknis; penelitian, pengembangan, diagnostik, konsultasi, dan layanan audit untuk
industri minyak dan gas bumi; pengujian sumur minyak; pengujian, analisis dan evaluasi barang orang lain, yaitu, sistem

:
: 3, 5
: ===Blush; Eyeliner; Kosmetik; Lipstik; Maskara; Persiapan perawatan kulit non-medis; Wewangian; bedak wajah; diffusers
Reed terdiri dari minyak wangi dan juga termasuk alang-alang dan wadah diffuser (istilah dianggap terlalu samar oleh Biro
internasional-aturan 13 (2) (b) dari peraturan umum).; exfoliant krim; exfoliant untuk rambut, kulit dan kuku; kerusakan sinar
matahari perbaikan krim; kondisioner rambut; kosmetik persiapan; krim anti-bintik; krim anti-kerut; krim anti-penuaan; krim antipenuaan yang mengandung bahan retinoic bukan untuk tujuan medis; krim kulit; krim mata dan serum; krim pengencangan
kulit; kulit dan tubuh lotion topikal, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; kulit sabun kulit, kuku dan pelembab kutikula,
krim dan lotion (istilah dianggap terlalu kabur oleh Biro internasional-aturan 13 (2) (b) dari peraturan umum); lotion kulit;
matahari blok; minyak esensial alami; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; muka pondasi; pembersih kulit;
persiapan perawatan alis non-obat; persiapan perawatan bulu mata non-obat; persiapan perawatan kuku non-obat; persiapan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan kulit; persiapan perawatan kulit non-obat, yaitu, tubuh
dan wajah kabut dan semprotan; persiapan perawatan kulit tubuh non-obat; persiapan perawatan kulit untuk melindungi kulit
dari angin, dingin, panas dan polusi lingkungan; persiapan perawatan kulit, yaitu, solusi pengelupasan kulit kimia; persiapan
perawatan rambut non-obat; polishers kulit, yaitu, body polish; produk make-up; setelah matahari krim; tabir surya shampo
rambut (istilah dianggap terlalu samar oleh Biro internasional-peraturan 13 (2) (b) dari peraturan umum); topeng kecantikan;
umur spot mengurangi krim; warna bibir; warna kulit, tekstur dan firming krim dan lotion===
===Persiapan perawatan kulit obat; campuran perawatan kulit obat yang diterapkan pada kulit untuk menghaluskan
permukaan kulit, atau untuk meningkatkan nada dan warna, atau untuk mengurangi keriput, pembuluh darah, pori dan sel kulit
mati; cosmeceuticals, yaitu, obat pembersih kulit, toner, pelembab, meremajakan, rehidrasi krim, dan lotion untuk wajah dan
tubuh; obat mata Lash, persiapan perawatan; obat perawatan kulit persiapan, yaitu, Astringents, pemutihan agen, blender,
clarifier, pembersih, mengoreksi agen, krim, emollients, exfoliants, gel, lighteners, cairan, lotion, masker, pelembab, sunblocks,
tabir surya, serum, dan toner; obat perawatan rambut persiapan; persiapan dan zat dermatologis obat; persiapan farmasi
untuk digunakan dalam dermatologi; persiapan farmasi untuk perawatan kulit, perawatan kulit, perlindungan kulit dan restorasi
kesehatan kulit.; persiapan farmasi untuk perawatan kulit, perlindungan kulit dan restorasi kesehatan kulit; persiapan
perawatan alis obat; persiapan perawatan kuku obat; persiapan perawatan kulit tubuh yang diobati; persiapan untuk
digunakan dalam pengobatan dermatosis dan untuk digunakan sebagai kulit dan krim kulit kepala; produk farmasi dan
persiapan untuk digunakan dalam dermatologi; suplemen makanan dan gizi===
540 Etiket
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umbilical yang digunakan untuk pengiriman bahan kimia ke sumur minyak bawah laut, untuk tujuan sertifikasi; penyediaan
perangkat lunak untuk manajemen proyek; penyediaan perangkat lunak untuk memantau dan mengelola sistem air pendingin,
sistem boiler, sistem pengolahan air limbah, dan sistem air industri; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS); perangkat lunak
sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam industri minyak, gas, dan energi;
perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengumpulkan, menggabungkan, dan
menganalisis data dari berbagai sumber seperti sensor jarak jauh, hasil laboratorium, data geografis, dan data cuaca;
perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menerima
laporan, peringatan, dan pemberitahuan yang terkait dengan proses industri; survei ladang minyak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528999
: 12/12/2019 00:00:00
: 018139391 17/10/2019 EM
: BANCO SANTANDER, S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Paseo de Pereda, 9-12 E-39004 Santander (Cantabria)
:
: Miguel Angel, 21 E-28010 Madrid
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Green (15% TCA Green R:6 G:253 B:146), white (10% Pure white R:255 G:255 B:255) and blue (TCA Blue R:7 G:28 B:64).
: 35, 36
: ===Analisis Pasar; Layanan agen ekspor-impor; Layanan untuk memfasilitasi komunikasi antara penjual dan pembeli produk
dan layanan; Manajemen Bisnis; administrasi Bisnis.; analisa bisnis; fungsi Kantor; iklan; informasi dan konsultasi
perdagangan luar negeri; konsultasi bisnis profesional; layanan faktur bisnis; layanan impor dan ekspor (istilah yang dianggap
terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) dari Regulasi Umum); layanan promosi impor dan ekspor; layanan
promosi perdagangan; layanan untuk penyediaan informasi perdagangan luar negeri; mediasi perjanjian tentang pembelian
dan penjualan barang; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; penyediaan informasi dan layanan
konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi yang berkaitan dengan perdagangan===
===Administrasi perjanjian keuangan; Asuransi; analisis, informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan keuangan
dan investasi; fasilitasi dan pemberian kredit; investasi dana; jaminan finansial dan asuransi; jasa manajemen risiko keuangan;
konsultasi keuangan; layanan asuransi yang berkaitan dengan perjanjian kredit; layanan internet banking; layanan
pembayaran keuangan; layanan pembiayaan; layanan penukaran uang; layanan pertukaran yang berkaitan dengan
perdagangan komoditas; manajemen kredit ekspor dan impor; manajemen risiko asuransi; pendanaan modal ventura dan
layanan manajemen; penyediaan keuangan untuk usaha bisnis; perbankan; urusan keuangan; urusan real estat.===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529321
: 12/12/2019 00:00:00
:
: ZHEJIANG ZHE KUANG HEAVY INDUSTRIES CO., LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Heping Industrial Park, Changxing County Zhejiang Province
:
: 259, Qingtong Lu, Huzhou 313000 Zhejiang
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ORMAISE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Hoister; Pemisah magnetik superkonduktor (mesin); konveyor; mesin dan peralatan untuk pencarian geologi,
penambangan, dan benefisiasi; mesin dan peralatan yang terlibat dalam metalurgi ekstraktif untuk proses benefisiasi; mesin
pemotong batu; mesin pengapungan; mesin pengerjaan logam.; mesin pengolahan bijih===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532567
: 12/12/2019 00:00:00
: 88471407 13/06/2019 US
: Huya Bioscience International, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 12531 High Bluff Drive, Suite 138 San Diego CA 92130
:
: 250 VESEY STREET NEW YORK NY 10281-1047
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NIBA HUYA Bioscience NDA In-licensing Benefiting Asia
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5, 42
: ===Persiapan farmasi untuk profilaksis, diagnostik dan/atau penggunaan terapeutik dalam pengobatan penyakit
kardiovaskular dan Onkologi dan gangguan.===
===Pengembangan persiapan farmasi dan obat-obatan; evaluasi produk farmasi.===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528857
: 13/12/2019 00:00:00
:
: Nanjing Research Institute of Electronics Technology

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.8 Guorui Road, Yuhuatai District, Nanjing 210039 Jiangsu
:
: 15/F SOHO Mansion, No.8 South Zhongshan Road, Nanjin Jiangsu

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GLARUN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 38, 9, 42
: ===Penyiaran televisi; Penyiaran televisi kabel; Siaran radio; Surat elektronik; informasi tentang telekomunikasi; komputer
membantu pengiriman pesan dan gambar; komunikasi dengan jaringan serat optik; komunikasi melalui telepon; komunikasi
oleh telepon selular; komunikasi oleh terminal komputer; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan
perutean dan sambungan telekomunikasi.; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; pengiriman
pesan; penyewaan alat pengirim pesan; transmisi faksimili; transmisi satelit===
===Amplifier; Counter; Kalkulator saku; Komputer; Mikroprosesor; Modem; Semi-konduktor; Simulator untuk kemudi dan
kontrol kendaraan; Sonar; alat dan instrumen kimia; alat dan mesin yang terdengar; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan;
alat kendali jarak jauh untuk komando rudal; alat navigasi satelit; alat navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang]; alat
pengajaran audiovisual; alat pengukur; alat pengukur, listrik; alat perekam waktu; alat transmisi suara; alat untuk memeriksa
kecepatan kendaraan; antarmuka [untuk komputer]; antena; aparatus dan instrumen penimbang; aparatus frekuensi tinggi;
aparatus pensinyalan angkatan laut; bahan untuk listrik utama [kabel, kabel]; balon meteorologi; ban (indikator otomatis
tekanan rendah di kendaraan -); blinkers [lampu pemberi sinyal]; chip [sirkuit terpadu]; compact disc [memori hanya baca];
detektor logam untuk keperluan industri atau militer; dinamometer; disk drive untuk komputer; disk, magnetik; disket; drive disk
komputer; encoders magnetik; fiber [fiber (Am.)] kabel optik; helikopter didorong; instalasi pencegahan pencurian, listrik;
instrumen arah laser; instrumen dan peralatan magnetik; instrumen komunikasi optik; instrumen meteorologi; instrumen
navigasi; instrumen penempatan suara; kartu identitas, magnet; kartu pintar [kartu sirkuit terpadu]; kartu sirkuit terpadu [kartu
pintar]; kecelakaan lalu lintas (mencerminkan cakram, untuk keausan, untuk pencegahan?); komputer laptop; konduktor petir;
konduktor, listrik; koneksi, listrik; konsol distribusi [listrik]; kotak cabang [listrik]; kotak lampu; layar neon; light emitting diode
sistem tampilan layar besar; lonceng sinyal; magnetik dikodekan kartu; media data magnetik; media data optik; mekanisme
untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan secara berlawanan; menandai
pelampung; menandakan peluit; mesin hitung; mesin iklan gerak sendiri; mesin penjawab; meter frekuensi; monitor [perangkat
keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor otomatis tekanan rendah pada ban kendaraan; notebook komputer;
osilograf; panel sinyal, bercahaya atau mekanis; papan pemberitahuan elektronik; papan pengumuman (elektronik?);
pelampung sinyal; pemancar sinyal elektronik; pemancar telepon; pembaca [peralatan pemrosesan data]; pembaca kode
batang; pembatas [listrik]; pena elektronik; pena elektronik [unit tampilan visual]; penangkal petir; pencari kedalaman laut;
penerima telepon; penerjemah saku elektronik; peralatan antar komunikasi; peralatan elektro-dinamis untuk remote control
sinyal; peralatan keselamatan lalu lintas kereta api; peralatan komunikasi jaringan; peralatan komunikasi saluran listrik;
peralatan otomatisasi pembangkit listrik; peralatan pemantauan, listrik; peralatan pengolahan data; peralatan pertukaran
telepon yang dikendalikan program; peralatan radar; peralatan remote control; peralatan semikonduktor; peralatan telepon;
perangkat anti-interferensi [listrik]; perangkat kalibrasi listrik lengkap; perangkat komunikasi gelombang mikro; perangkat lunak
komputer, direkam; perangkat lunak permainan komputer; perangkat memori komputer; perangkat periferal komputer;
perekam jarak tempuh untuk kendaraan; perekam kilometer untuk kendaraan; pointer elektronik pemancar cahaya; probe
untuk tujuan ilmiah; program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer [program], direkam; program
pengoperasian komputer, direkam; prosesor [unit pemrosesan pusat]; publikasi elektronik, dapat diunduh; radio kendaraan;
rambu-rambu jalan, bercahaya atau mekanis; regulator tegangan untuk kendaraan; remote control operasi industri (instalasi
listrik untuk?); sakelar sel [listrik]; sakelar, listrik; satelit untuk tujuan ilmiah; scanner [peralatan pemrosesan data]; segitiga
peringatan kerusakan kendaraan; sel fotovoltaik; sel galvanik; serat optik [serat] [filamen penghantar cahaya]; set
radiotelegraphy; set telepon radio; set transmisi [telekomunikasi]; sinyal kabut, tidak mudah meledak; sinyal lampu neon; sinyal
lentera; sinyal, bercahaya atau mekanis; sirkuit tercetak; sirkuit terpadu; skrup [peralatan pemrosesan data]; soket, colokan,
dan kontak lain [koneksi listrik]; suar, bercahaya; tabung emisi inframerah; tabung radio; taksimeter; tanda neon; tanda-tanda
mekanik.; tanda-tanda, bercahaya; telegraf [alat]; telepon portabel; telepon video; telerupters; termostat untuk kendaraan;
tiang-tiang untuk antena nirkabel; transformer [listrik]; unit pemrosesan pusat [prosesor]; unit pita magnetik untuk komputer;
walkie-talkie===
===Studi proyek teknis; Survei; Teknik; desain industri; desain perangkat lunak komputer; hosting situs komputer [situs web].;
konsultasi arsitektur; konversi data program komputer dan data [bukan konversi fisik]; memperbarui perangkat lunak komputer;
pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer; penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang

540 Etiket
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lain; penelitian di bidang konstruksi bangunan; pengujian material; peningkatan perangkat lunak komputer; riset teknologi;
sewa perangkat lunak komputer; studi proyek ilmiah; survei lapangan minyak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cihangir Mahallesi, Petrol Ofisi Caddesi, No:1 stanbul
:
: Konak Mahallesi, zmir Yolu Caddesi, Ruzi Merkezi No: 95/1B, Nilüfer TR-16110
Bursa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GOLDEN ROSE GR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35
: ===Desain materi iklan; Periklanan, pemasaran dan hubungan masyarakat; menyatukan, untuk kepentingan orang lain, dari
berbagai barang, yaitu, pemutihan dan persiapan pembersihan, deterjen selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur
dan untuk tujuan medis, pemutih binatu, pelembut kain untuk penggunaan binatu, penghilang noda, deterjen pencuci piring,
wewangian, kosmetik (kecuali kosmetik obat), wewangian, deodoran untuk penggunaan pribadi dan hewan, sabun (kecuali
sabun obat), persiapan perawatan gigi, dentifrices , poles gigi palsu, persiapan pemutihan gigi, pencuci mulut, bukan untuk
tujuan medis, persiapan abrasif, kain emery, amplas, batu apung, pasta abrasif, persiapan polishing untuk kulit, vinil, logam
dan kayu, semir dan krim untuk kulit, vinil, logam dan kayu, lilin untuk polishing, memungkinkan pelanggan untuk dengan
mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan tersebut dapat disediakan oleh toko ritel, outlet grosir, melalui
media elektronik atau melalui katalog mail order.; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan;
penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539120
: 13/12/2019 00:00:00
: 2019-146243 19/11/2019 JP
: YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken 438-8501
: TANAKA Naofumi
: Marunouchi Park Building, 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8222
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: OTORAJA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 35, 4, 36, 37, 39, 8, 9, 41, 42, 12
:
===Alat tulis; Bendera kertas; Buku; Coaster dari kertas; Kalender; Katalog; Kue kering dan perekat lainnya untuk alat tulis
atau keperluan rumah tangga; Newsletter; Pamflet; Surat kabar; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan rumah
tangga; folder file yang jelas; foto [dicetak]; foto berdiri.; handuk kertas; higienis tangan handuk kertas; instrumen gambar;
kantong sampah kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kapur
penjahit; kartu pos gambar; kertas cetak untuk banyak, selain mainan; kertas dan kardus; kuas dekorator; lukisan dan karya
kaligrafi; majalah [publikasi]; materi cetakan; meja serbet kertas; menandai template; menangani mesin; menyegel lilin;
pengiriman tag; peta geografis; pola kertas; reglet pencetak [prospek interline]; sapu tangan kertas; spanduk kertas; stiker [alat
tulis]; tangan handuk kertas; tas [kantung] plastik, untuk Kemasan; tipe pencetakan; wadah kertas, untuk kemasan===
===Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Layanan agen Ketenagakerjaan; Layanan agen ekspor-impor; Layanan
iklan dan publisitas; administrasi program loyalitas konsumen; distribusi dan penyebaran materi iklan [selebaran, prospektus,
bahan cetak, sampel]; informasi komersial dan saran bagi konsumen dalam pilihan produk dan Jasa; kompilasi informasi ke
dalam database komputer; layanan administrasi untuk penerimaan pengunjung di gedung; layanan periklanan dan
memberikan informasi yang berkaitan dengan; layanan ritel atau layanan grosir untuk aditif kimia untuk sepeda motor; layanan
ritel atau layanan grosir untuk alas kaki; layanan ritel atau layanan grosir untuk alas kaki khusus untuk olahraga; layanan ritel
atau layanan grosir untuk artikel pribadi; layanan ritel atau layanan grosir untuk barang-barang olahraga; layanan ritel atau
layanan grosir untuk helm untuk sepeda motor; layanan ritel atau layanan grosir untuk jam, jam tangan dan kacamata
[kacamata dan kacamata]; layanan ritel atau layanan grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan ritel atau layanan grosir untuk
materi cetak; layanan ritel atau layanan grosir untuk minyak industri, gemuk anti karat dan oli mesin untuk sepeda motor;
layanan ritel atau layanan grosir untuk pakaian; layanan ritel atau layanan grosir untuk pakaian untuk olahraga; layanan ritel
atau layanan grosir untuk perangkat anti-pencurian untuk sepeda motor termasuk alarm anti-pencurian untuk kendaraan;
layanan ritel atau layanan grosir untuk sepeda motor dan suku cadang dan perlengkapannya; layanan ritel atau layanan grosir
untuk tas; manajemen bisnis dan administrasi oleh organisasi keanggotaan; manajemen bisnis hotel; mediasi bisnis kontrak
untuk perbaikan atau pemeliharaan sepeda motor.; memberikan informasi bisnis tentang artikel surat kabar; memberikan

: M0020201534499
: 13/12/2019 00:00:00
: 2019/111717 12/11/2019 TR
: ERKUL KOZMETK SANAY VE TCARET ANONM RKET

540 Etiket

540 Etiket
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informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan penjualan barang;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan
perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui penerbitan dan penyelesaian kupon dan kartu
hadiah; menyediakan ruang iklan di internet; promosi penjualan untuk orang lain; reproduksi dokumen; riset pemasaran atau
analisis; sewa bahan publisitas===
===Bahan bakar; Lilin.; Pelumas; Pelumas padat; aditif non-kimia untuk oli mesin; gemuk industri; gemuk untuk sepatu dan
sepatu bot; lilin [bahan baku]; melumasi oli; melumasi oli dan gemuk untuk kendaraan; minyak industri; minyak non-mineral
dan gemuk untuk tujuan industri [bukan untuk bahan bakar]; minyak pengawet kulit dan gemuk; minyak rantai; oli motor; oli
roda gigi; sumbu lampu===
===Penerimaan simpanan [termasuk penerbitan obligasi pengganti] dan penerimaan deposito angsuran interval tetap; agen
pembayaran; agen untuk broker agen mempercayakan dengan perdagangan on-commission di pasar domestik sekuritas,
indeks sekuritas berjangka dan pilihan sekuritas; agen untuk broker agen mempercayakan dengan perdagangan oncommission di pasar luar negeri sekuritas dan indeks sekuritas berjangka; agen untuk broker perjanjian sekuritas ke depan,
untuk perjanjian berjangka indeks sekuritas ke depan, untuk perjanjian maju pilihan sekuritas, transaksi spot dan forward
indeks sekuritas berjangka; agen untuk broker sekuritas, indeks sekuritas berjangka, pilihan sekuritas, dan sekuritas pasar luar
negeri berjangka; agen untuk langganan obligasi; agen untuk perdagangan berjangka komoditi; akuisisi dan pengalihan klaim
moneter; broker pembelian kredit; broker penjualan angsuran; broker untuk kliring sekuritas; broker untuk penyewaan,
penjualan, pembelian atau penyewaan kapal.; jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang timbul sebagai akibat dari
kecelakaan kendaraan; jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang timbul sebagai akibat dari kerusakan kendaraan;
jaminan tanggung jawab dan penerimaan tagihan; koleksi pembayaran barang yang diserahkan; komputasi tingkat premi
asuransi; layanan agen real estat untuk pembelian atau penjualan bangunan; layanan agen real estat untuk pembelian atau
penjualan tanah; layanan agen untuk penyewaan atau penyewaan bangunan; layanan agen untuk penyewaan atau
penyewaan lahan; layanan asuransi untuk mobil dan sepeda motor; layanan broker yang berkaitan dengan langganan atau
penawaran sekuritas; layanan manajemen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; layanan
manajemen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; layanan pembayaran perdagangan elektronik;
layanan pembiayaan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan; layanan pemrosesan pembayaran kupon loyalitas;
layanan terkait letter-of-credit; lembaga untuk asuransi non-jiwa; memberikan informasi pasar saham; memberikan informasi
yang berkaitan dengan penilaian harga pembelian mobil bekas atau sepeda motor bekas; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penilaian komponen bekas mobil atau sepeda motor; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penilaian mobil bekas atau sepeda motor bekas; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan asuransi sepeda
motor; memberikan informasi yang berkaitan dengan pialang asuransi sepeda motor; non-hidup asuransi underwriting;
pembelian dan penjualan sekuritas; pemrosesan pembayaran perdagangan elektronik; penawaran efek; penerbitan token nilai;
pengelolaan bangunan; pengelolaan lahan; pengumpulan dana amal; penilaian antik; penilaian batu mulia; penilaian harga
pembelian mobil bekas atau sepeda motor bekas; penilaian keuangan kredit perusahaan; penilaian komponen bekas mobil
atau sepeda motor; penilaian mobil bekas atau sepeda motor bekas; penilaian real estat; penilaian seni; penjaminan asuransi
jiwa; penjaminan asuransi sepeda motor; penjaminan efek; penyelesaian pertukaran domestik; penyesuaian klaim untuk
asuransi non-jiwa; penyewaan atau penyewaan bangunan; penyewaan dispenser tunai dan mesin teller otomatis; penyewaan
tanah; penyimpanan barang berharga termasuk sekuritas dan logam mulia [layanan penyimpanan aman]; perdagangan
berjangka indeks sekuritas; perdagangan berjangka sekuritas pasar luar negeri; perdagangan opsi sekuritas; pertukaran uang
[bertukar uang]; perwalian kontrak berjangka keuangan; perwalian uang, sekuritas, klaim moneter, milik pribadi, tanah, hak
atas tanah, hak permukaan atau sewa atas tanah; pialang asuransi jiwa; pialang asuransi sepeda motor; pinjaman
[pembiayaan] dan diskon tagihan; pinjaman surat berharga; sewa uang kertas dan koin menghitung atau mesin pengolahan;
transaksi Valuta Asing; untuk mengumpulkan pembayaran gas atau listrik===
===Kapal; Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau
pemeliharaan sepeda motor; memberikan saran yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan sepeda motor;
pemeliharaan kolam renang; pengisian bahan bakar, pencucian, pembersihan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.;
pengisian baterai kendaraan; perbaikan Sepeda; perbaikan atau pemeliharaan AC; perbaikan atau pemeliharaan alat ukur dan
pengujian mesin dan instrumen; perbaikan atau pemeliharaan bajak salju; perbaikan atau pemeliharaan boiler; perbaikan atau
pemeliharaan distribusi listrik atau mesin kontrol dan peralatan; perbaikan atau pemeliharaan instalasi pencucian kendaraan;
perbaikan atau pemeliharaan kapal; perbaikan atau pemeliharaan kursi roda; perbaikan atau pemeliharaan mesin bongkar
muat dan peralatan; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan alat kerja logam; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan
peralatan elektronik; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan sistem manufaktur semikonduktor; perbaikan atau pemeliharaan
mesin lukisan dan peralatan; perbaikan atau pemeliharaan mesin pembekuan dan aparat; perbaikan atau pemeliharaan mesin
telekomunikasi dan peralatan [selain peralatan telepon, penerima radio dan penerima televisi]; perbaikan atau pemeliharaan
mobil; perbaikan atau pemeliharaan motor listrik; perbaikan atau pemeliharaan pembakar; perbaikan atau pemeliharaan
pembangkit listrik; perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan instrumen laboratorium; perbaikan atau pemeliharaan peralatan
dan instrumen medis; perbaikan atau pemeliharaan peralatan kontrol polusi air; perbaikan atau pemeliharaan peralatan
pemurni air; perbaikan atau pemeliharaan pesawat; perbaikan atau pemeliharaan pompa; perbaikan atau pemeliharaan rolling
stock kereta api; perbaikan atau pemeliharaan sepeda motor; perbaikan atau pemeliharaan sirkuit terpadu manufaktur mesin
dan sistem===
===Layanan navigasi GPS; Transportasi kereta api; distribusi listrik untuk kendaraan listrik termasuk mobil listrik, sepeda
motor listrik dan moped dan memberikan informasi yang berkaitan dengan; jasa pergudangan; kapal piloting; layanan
mengemudi kendaraan; layanan parkir; layanan penarik kerusakan kendaraan; layanan pergudangan untuk mobil, sepeda
motor, sepeda motor roda tiga dan skuter roda tiga; memberikan informasi lokasi kendaraan di jalan menggunakan
komunikasi; memberikan informasi yang berkaitan dengan pengangkutan mobil yang rusak; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penyewaan mobil, sepeda motor, sepeda motor roda tiga dan skuter roda tiga; mengapung kembali kapal;
menyediakan fasilitas tambat kapal; menyediakan informasi jalan dan lalu lintas; pasokan gas [distribusi].; penyewaan kapal;
penyewaan mesin bongkar muat dan peralatan; penyewaan mobil, sepeda motor, sepeda motor roda tiga dan skuter roda tiga;
penyewaan peralatan navigasi; penyewaan sepeda dan sepeda berotak listrik; pialang barang; sewa kursi roda; sewa mesin
pesawat; sewa pesawat; traksi mesin transportasi kecelakaan atau rusak sepeda motor; transportasi laut; transportasi mobil;
transportasi udara===
===Cangkul; Cutting tool [Hand Tools]; Palu; Pinset; Sendok; alat memukau rantai untuk digunakan dengan rantai sepeda
motor; alat perbaikan sepeda motor yang dioperasikan dengan tangan; alat tangan, dioperasikan dengan tangan, selain alat
tangan berbilah atau runcing; alat tepi [alat tangan]; besi datar listrik; bludgeons (di dalam nya); braiders [tangan alat]; dapat
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Openers, non-listrik; garpu [alat makan]; kasus cukur; kunci pas; kunci pas monyet; kunci pas ratchet [alat tangan]; lasts [alat
tangan pembuat sepatu]; manikur set; menggali garpu [garpu spading]; obeng, non-listrik; pemegang pisau selam; penajam
kapur pembuat gaun; pengeriting bulu mata; perapian bellows [hand-tools]; pesawat non-listrik untuk mengelupas blok bonito
kering [pesawat katsuobushi]; pisau cukur listrik dan gunting rambut listrik; pisau palet; pisau selam; pizza pemotong, nonlistrik; pompa tangan.; pompa udara, dioperasikan dengan tangan; rakes [alat tangan]; sabuk alat; senjata [alat tangan]; set
pedikur; slicers keju, non-listrik; slicers telur, non-listrik; soket kunci pas; sumbu es; tang pemotong; tong api===
===Alarm gas; Alat pengukur; Kacamata hitam; Kamera; Mesin elektronik, peralatan dan bagian-bagiannya; Mesin fotografis
dan aparatus; Mesin komunikasi radio kendaraan dan peralatan; Mesin optik dan peralatan; Mesin sinematografi dan
peralatan; Mesin telekomunikasi dan peralatan; Perangkat Global Positioning System [GPS]; Robot mengemudi sepeda motor;
Smartphone; akumulator [baterai]; alarm keamanan; alarm kebakaran; alat ukur atau pengujian mesin dan instrumen; aparat
peringatan anti-pencurian; asisten digital pribadi dalam bentuk jam tangan; baterai dan sel; baterai dan sel untuk sepeda
motor; baterai surya; direkam cakram video dan kaset video; distribusi listrik atau mesin kontrol dan peralatan; file gambar
yang dapat didownload; helm kendaraan; helm pelindung; helm pelindung untuk olahraga; instrumen navigasi; kabel dan kabel
listrik; kacamata [kacamata dan kacamata]; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kamera digital untuk penggunaan
industri; kamera elektronik; kasus untuk smartphone; kendaraan roda keselarasan mesin; konverter putar; layar kristal cair
[LCD]; mesin komunikasi radio dan peralatan; mesin radar dan peralatan untuk kendaraan; meteran listrik atau magnet dan
penguji; pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau
cedera; pengubah fase; peralatan dan perlengkapan penyelamatan jiwa; peralatan laboratorium dan instrumen; peralatan
pengujian dan bagian-bagiannya untuk menguji papan sirkuit cetak; peralatan untuk menampilkan dan merekam informasi
yang berkaitan dengan lintasan gerakan, kecepatan gerakan, jarak gerakan dan gerakan lainnya menggunakan Global
Positioning System (GPS); perangkat inspeksi sirkuit terpadu semikonduktor; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak
komputer; perangkat pemantauan jarak jauh menggunakan kamera video; perangkat pengisian daya baterai untuk sepeda
motor.; perangkat pengukuran azimuth; posisi alat ukur; publikasi elektronik; remote control transmisi dan menerima aparat;
remote control untuk kendaraan; robot laboratorium; robot otonom humanoid untuk mengendarai sepeda motor; sarung tangan
untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sensor posisi; simulator untuk kemudi dan kontrol sepeda motor; transmisi data dan
peralatan penerimaan melalui telekomunikasi; unit tampilan untuk komputer===
===Layanan klub [hiburan atau pendidikan]; Layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan
tangan, olahraga atau pengetahuan umum; instruksi mengendarai sepeda motor; layanan instruksi untuk mengendarai sepeda
motor; layanan klub olahraga; layanan perpustakaan referensi untuk sastra dan catatan dokumenter; mengatur dan melakukan
simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah.; mengatur dan menyelenggarakan balapan sepeda motor; mengatur dan
merencanakan film, acara, drama atau pertunjukan musik; mengatur, melakukan dan organisasi kompetisi keterampilan
mengemudi sepeda motor; mengatur, menyelenggarakan, dan mengatur seminar; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas hiburan yang dilengkapi dengan simulator mengemudi untuk sepeda motor; menyediakan fasilitas
olahraga; menyediakan publikasi elektronik; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat didownload; menyediakan
sirkuit balap sepeda motor; menyelenggarakan, menyelenggarakan, dan menyelenggarakan pameran sepeda motor untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan tidak termasuk film, acara, drama, pertunjukan musik, olahraga,
pacuan kuda, balap sepeda, balapan perahu dan balapan mobil; organisasi, mengatur dan melakukan balapan mobil;
organisasi, mengatur dan melakukan tur sepeda motor; organisasi, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi olahraga;
pameran bahan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan teknologi baru untuk sepeda motor; pameran seni;
pameran sepeda motor; penyewaan kaset magnetik yang direkam gambar; penyewaan peralatan olahraga; penyewaan
rekaman atau kaset magnetik yang direkam suara; penyewaan set radio; penyewaan televisi; produksi film rekaman video di
bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga [bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas]; publikasi buku; publikasi peta, atlas, buku panduan untuk tur sepeda motor; sewa buku; sewa lapangan
olahraga===
===Desain arsitektur; Memberikan informasi meteorologi; Penyewaan alat ukur; Survei; desain perangkat lunak komputer,
pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; instalasi, pemeliharaan dan pembaruan perangkat
lunak komputer; layanan pengujian untuk sertifikasi kualitas dan standar.; lembaga inspeksi untuk inspeksi keselamatan mobil
dan sepeda motor; melakukan uji kontrol kualitas pada barang dan jasa; menyediakan perangkat lunak aplikasi melalui
jaringan komunikasi; menyediakan program komputer pada jaringan data; merancang mesin, peralatan, instrumen [termasuk
bagian mereka] atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan dan instrumen tersebut; merancang, selain untuk tujuan
periklanan; pemeriksaan awal untuk pemeriksaan keselamatan mobil atau sepeda motor; penelitian tentang pembangunan
gedung atau perencanaan kota; pengendalian mutu barang dan jasa serta konsultasi yang berkaitan dengan; pengujian atau
penelitian listrik; pengujian atau penelitian pada mesin, peralatan dan instrumen; pengujian atau penelitian pada teknik sipil;
pengujian atau penelitian tentang pencegahan polusi; pengujian, inspeksi atau penelitian obat-obatan, kosmetik atau bahan
makanan; pengujian, inspeksi atau penelitian pada pertanian, peternakan atau perikanan; penyewaan instrumen gambar
teknis; penyewaan komputer; penyewaan peralatan dan instrumen laboratorium; saran teknologi yang berkaitan dengan
komputer, mobil dan mesin industri; survei geologi atau penelitian===
===Kursi roda; Motor AC atau motor DC untuk kendaraan darat, tidak termasuk bagian-bagiannya; Parasut; Peralatan tip
[bagian dari gerbong angkutan kereta api]; agrokimia penyemprotan perahu; alarm anti-pencurian untuk kendaraan; balingbaling untuk motor tempel; becak; becak dan bagian-bagian dan perlengkapannya; drone industri dan bagian-bagian dan
perlengkapannya; drone sipil dan bagian-bagian dan perlengkapan mereka; elemen mekanik untuk kendaraan darat; gerobak;
giring dan kereta luncur [kendaraan]; helikopter tak berawak industri dan bagian-bagian dan perlengkapan mereka; kapal dan
bagian dan perlengkapannya; kapal tak berawak industri; kendaraan bermotor roda tiga, sepeda roda tiga bermotor dan suku
cadang dan perlengkapannya; kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh [ROVs] untuk transportasi bawah air; kereta api
rolling stock dan bagian dan perlengkapannya; kereta balap dan bagian-bagian dan perlengkapan mereka; kereta bayi [kereta
bayi].; kereta golf, kereta golf bermotor dan bagian-bagian dan perlengkapan mereka; kereta kuda; kereta listrik untuk sepeda
yang dibantu secara elektrik; kursi roda dengan bantuan listrik; kursi roda yang dioperasikan secara elektrik; mesin traksi;
mobil salju dan bagian-bagian dan perlengkapannya; mobil, mobil listrik dan suku cadang dan perlengkapannya; patch karet
perekat untuk memperbaiki tabung atau ban; pendorong mobil tambang; penggerak utama non-listrik untuk kendaraan darat,
tidak termasuk bagian-bagiannya; penyerap kejut; pesawat terbang dan bagian serta perlengkapannya; riyakah [gerobak roda
dua]; ropeways untuk penanganan kargo atau barang; semua-medan kendaraan dan bagian-bagian dan perlengkapan;
sepeda air [perahu pribadi] dan bagian-bagian dan perlengkapannya; sepeda motor roda tiga, skuter roda tiga, moped roda
tiga, sepeda motor listrik roda tiga, skuter listrik roda tiga, moped listrik roda tiga, serta suku cadang dan perlengkapannya;
sepeda motor, sepeda motor listrik, sepeda, sepeda listrik, sepeda berotak listrik dan suku cadang dan perlengkapannya;
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suspensi untuk kendaraan; tambang-mobil pullers; troli===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539304
: 13/12/2019 00:00:00
: 2019-146244 19/11/2019 JP
: YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken 438-8501
: TANAKA Naofumi
: Marunouchi Park Building, 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8222
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: OTORAJA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 35, 4, 36, 37, 39, 8, 9, 41, 42, 12
: ===Alat tulis; Bendera kertas; Buku; Coaster dari kertas; Kalender; Katalog; Kue kering dan perekat lainnya untuk alat tulis
atau keperluan rumah tangga; Newsletter; Pamflet; Surat kabar; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan rumah
tangga; folder file yang jelas; foto [dicetak]; foto berdiri.; handuk kertas; higienis tangan handuk kertas; instrumen gambar;
kantong sampah kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kapur
penjahit; kartu pos gambar; kertas cetak untuk banyak, selain mainan; kertas dan kardus; kuas dekorator; lukisan dan karya
kaligrafi; majalah [publikasi]; materi cetakan; meja serbet kertas; menandai template; menangani mesin; menyegel lilin;
pengiriman tag; peta geografis; pola kertas; reglet pencetak [prospek interline]; sapu tangan kertas; spanduk kertas; stiker [alat
tulis]; tangan handuk kertas; tas [kantung] plastik, untuk Kemasan; tipe pencetakan; wadah kertas, untuk kemasan===
===Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Layanan agen Ketenagakerjaan; Layanan agen ekspor-impor; Layanan
iklan dan publisitas; administrasi program loyalitas konsumen; distribusi dan penyebaran materi iklan [selebaran, prospektus,
bahan cetak, sampel]; informasi komersial dan saran bagi konsumen dalam pilihan produk dan Jasa; kompilasi informasi ke
dalam database komputer; layanan administrasi untuk penerimaan pengunjung di gedung; layanan periklanan dan
memberikan informasi yang berkaitan dengan; layanan ritel atau layanan grosir untuk aditif kimia untuk sepeda motor; layanan
ritel atau layanan grosir untuk alas kaki; layanan ritel atau layanan grosir untuk alas kaki khusus untuk olahraga; layanan ritel
atau layanan grosir untuk artikel pribadi; layanan ritel atau layanan grosir untuk barang-barang olahraga; layanan ritel atau
layanan grosir untuk helm untuk sepeda motor; layanan ritel atau layanan grosir untuk jam, jam tangan dan kacamata
[kacamata dan kacamata]; layanan ritel atau layanan grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan ritel atau layanan grosir untuk
materi cetak; layanan ritel atau layanan grosir untuk minyak industri, gemuk anti karat dan oli mesin untuk sepeda motor;
layanan ritel atau layanan grosir untuk pakaian; layanan ritel atau layanan grosir untuk pakaian untuk olahraga; layanan ritel
atau layanan grosir untuk perangkat anti-pencurian untuk sepeda motor termasuk alarm anti-pencurian untuk kendaraan;
layanan ritel atau layanan grosir untuk sepeda motor dan suku cadang dan perlengkapannya; layanan ritel atau layanan grosir
untuk tas; manajemen bisnis dan administrasi oleh organisasi keanggotaan; manajemen bisnis hotel; mediasi bisnis kontrak
untuk perbaikan atau pemeliharaan sepeda motor.; memberikan informasi bisnis tentang artikel surat kabar; memberikan
informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan penjualan barang;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan
perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui penerbitan dan penyelesaian kupon dan kartu
hadiah; menyediakan ruang iklan di internet; promosi penjualan untuk orang lain; reproduksi dokumen; riset pemasaran atau
analisis; sewa bahan publisitas===
===Bahan bakar; Lilin.; Pelumas; Pelumas padat; aditif non-kimia untuk oli mesin; gemuk industri; gemuk untuk sepatu dan
sepatu bot; lilin [bahan baku]; melumasi oli; melumasi oli dan gemuk untuk kendaraan; minyak industri; minyak non-mineral
dan gemuk untuk tujuan industri [bukan untuk bahan bakar]; minyak pengawet kulit dan gemuk; minyak rantai; oli motor; oli
roda gigi; sumbu lampu===
===Penerimaan simpanan [termasuk penerbitan obligasi pengganti] dan penerimaan deposito angsuran interval tetap; agen
pembayaran; agen untuk broker agen mempercayakan dengan perdagangan on-commission di pasar domestik sekuritas,
indeks sekuritas berjangka dan pilihan sekuritas; agen untuk broker agen mempercayakan dengan perdagangan oncommission di pasar luar negeri sekuritas dan indeks sekuritas berjangka; agen untuk broker perjanjian sekuritas ke depan,
untuk perjanjian berjangka indeks sekuritas ke depan, untuk perjanjian maju pilihan sekuritas, transaksi spot dan forward
indeks sekuritas berjangka; agen untuk broker sekuritas, indeks sekuritas berjangka, pilihan sekuritas, dan sekuritas pasar luar
negeri berjangka; agen untuk langganan obligasi; agen untuk perdagangan berjangka komoditi; akuisisi dan pengalihan klaim
moneter; broker pembelian kredit; broker penjualan angsuran; broker untuk kliring sekuritas; broker untuk penyewaan,
penjualan, pembelian atau penyewaan kapal.; jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang timbul sebagai akibat dari
kecelakaan kendaraan; jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang timbul sebagai akibat dari kerusakan kendaraan;
jaminan tanggung jawab dan penerimaan tagihan; koleksi pembayaran barang yang diserahkan; komputasi tingkat premi
asuransi; layanan agen real estat untuk pembelian atau penjualan bangunan; layanan agen real estat untuk pembelian atau
penjualan tanah; layanan agen untuk penyewaan atau penyewaan bangunan; layanan agen untuk penyewaan atau
penyewaan lahan; layanan asuransi untuk mobil dan sepeda motor; layanan broker yang berkaitan dengan langganan atau
penawaran sekuritas; layanan manajemen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; layanan
manajemen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; layanan pembayaran perdagangan elektronik;
layanan pembiayaan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan; layanan pemrosesan pembayaran kupon loyalitas;
layanan terkait letter-of-credit; lembaga untuk asuransi non-jiwa; memberikan informasi pasar saham; memberikan informasi
yang berkaitan dengan penilaian harga pembelian mobil bekas atau sepeda motor bekas; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penilaian komponen bekas mobil atau sepeda motor; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penilaian mobil bekas atau sepeda motor bekas; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan asuransi sepeda
motor; memberikan informasi yang berkaitan dengan pialang asuransi sepeda motor; non-hidup asuransi underwriting;
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pembelian dan penjualan sekuritas; pemrosesan pembayaran perdagangan elektronik; penawaran efek; penerbitan token nilai;
pengelolaan bangunan; pengelolaan lahan; pengumpulan dana amal; penilaian antik; penilaian batu mulia; penilaian harga
pembelian mobil bekas atau sepeda motor bekas; penilaian keuangan kredit perusahaan; penilaian komponen bekas mobil
atau sepeda motor; penilaian mobil bekas atau sepeda motor bekas; penilaian real estat; penilaian seni; penjaminan asuransi
jiwa; penjaminan asuransi sepeda motor; penjaminan efek; penyelesaian pertukaran domestik; penyesuaian klaim untuk
asuransi non-jiwa; penyewaan atau penyewaan bangunan; penyewaan dispenser tunai dan mesin teller otomatis; penyewaan
tanah; penyimpanan barang berharga termasuk sekuritas dan logam mulia [layanan penyimpanan aman]; perdagangan
berjangka indeks sekuritas; perdagangan berjangka sekuritas pasar luar negeri; perdagangan opsi sekuritas; pertukaran uang
[bertukar uang]; perwalian kontrak berjangka keuangan; perwalian uang, sekuritas, klaim moneter, milik pribadi, tanah, hak
atas tanah, hak permukaan atau sewa atas tanah; pialang asuransi jiwa; pialang asuransi sepeda motor; pinjaman
[pembiayaan] dan diskon tagihan; pinjaman surat berharga; sewa uang kertas dan koin menghitung atau mesin pengolahan;
transaksi Valuta Asing; untuk mengumpulkan pembayaran gas atau listrik===
===Kapal; Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau
pemeliharaan sepeda motor; memberikan saran yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan sepeda motor;
pemeliharaan kolam renang; pengisian bahan bakar, pencucian, pembersihan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.;
pengisian baterai kendaraan; perbaikan Sepeda; perbaikan atau pemeliharaan AC; perbaikan atau pemeliharaan alat ukur dan
pengujian mesin dan instrumen; perbaikan atau pemeliharaan bajak salju; perbaikan atau pemeliharaan boiler; perbaikan atau
pemeliharaan distribusi listrik atau mesin kontrol dan peralatan; perbaikan atau pemeliharaan instalasi pencucian kendaraan;
perbaikan atau pemeliharaan kapal; perbaikan atau pemeliharaan kursi roda; perbaikan atau pemeliharaan mesin bongkar
muat dan peralatan; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan alat kerja logam; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan
peralatan elektronik; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan sistem manufaktur semikonduktor; perbaikan atau pemeliharaan
mesin lukisan dan peralatan; perbaikan atau pemeliharaan mesin pembekuan dan aparat; perbaikan atau pemeliharaan mesin
telekomunikasi dan peralatan [selain peralatan telepon, penerima radio dan penerima televisi]; perbaikan atau pemeliharaan
mobil; perbaikan atau pemeliharaan motor listrik; perbaikan atau pemeliharaan pembakar; perbaikan atau pemeliharaan
pembangkit listrik; perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan instrumen laboratorium; perbaikan atau pemeliharaan peralatan
dan instrumen medis; perbaikan atau pemeliharaan peralatan kontrol polusi air; perbaikan atau pemeliharaan peralatan
pemurni air; perbaikan atau pemeliharaan pesawat; perbaikan atau pemeliharaan pompa; perbaikan atau pemeliharaan rolling
stock kereta api; perbaikan atau pemeliharaan sepeda motor; perbaikan atau pemeliharaan sirkuit terpadu manufaktur mesin
dan sistem===
===Layanan navigasi GPS; Transportasi kereta api; distribusi listrik untuk kendaraan listrik termasuk mobil listrik, sepeda
motor listrik dan moped dan memberikan informasi yang berkaitan dengan; jasa pergudangan; kapal piloting; layanan
mengemudi kendaraan; layanan parkir; layanan penarik kerusakan kendaraan; layanan pergudangan untuk mobil, sepeda
motor, sepeda motor roda tiga dan skuter roda tiga; memberikan informasi lokasi kendaraan di jalan menggunakan
komunikasi; memberikan informasi yang berkaitan dengan pengangkutan mobil yang rusak; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penyewaan mobil, sepeda motor, sepeda motor roda tiga dan skuter roda tiga; mengapung kembali kapal;
menyediakan fasilitas tambat kapal; menyediakan informasi jalan dan lalu lintas; pasokan gas [distribusi].; penyewaan kapal;
penyewaan mesin bongkar muat dan peralatan; penyewaan mobil, sepeda motor, sepeda motor roda tiga dan skuter roda tiga;
penyewaan peralatan navigasi; penyewaan sepeda dan sepeda berotak listrik; pialang barang; sewa kursi roda; sewa mesin
pesawat; sewa pesawat; traksi mesin transportasi kecelakaan atau rusak sepeda motor; transportasi laut; transportasi mobil;
transportasi udara===
===Cangkul; Cutting tool [Hand Tools]; Palu; Pinset; Sendok; alat memukau rantai untuk digunakan dengan rantai sepeda
motor; alat perbaikan sepeda motor yang dioperasikan dengan tangan; alat tangan, dioperasikan dengan tangan, selain alat
tangan berbilah atau runcing; alat tepi [alat tangan]; besi datar listrik; bludgeons (di dalam nya); braiders [tangan alat]; dapat
Openers, non-listrik; garpu [alat makan]; kasus cukur; kunci pas; kunci pas monyet; kunci pas ratchet [alat tangan]; lasts [alat
tangan pembuat sepatu]; manikur set; menggali garpu [garpu spading]; obeng, non-listrik; pemegang pisau selam; penajam
kapur pembuat gaun; pengeriting bulu mata; perapian bellows [hand-tools]; pesawat non-listrik untuk mengelupas blok bonito
kering [pesawat katsuobushi]; pisau cukur listrik dan gunting rambut listrik; pisau palet; pisau selam; pizza pemotong, nonlistrik; pompa tangan.; pompa udara, dioperasikan dengan tangan; rakes [alat tangan]; sabuk alat; senjata [alat tangan]; set
pedikur; slicers keju, non-listrik; slicers telur, non-listrik; soket kunci pas; sumbu es; tang pemotong; tong api===
===Alarm gas; Alat pengukur; Kacamata hitam; Kamera; Mesin elektronik, peralatan dan bagian-bagiannya; Mesin fotografis
dan aparatus; Mesin komunikasi radio kendaraan dan peralatan; Mesin optik dan peralatan; Mesin sinematografi dan
peralatan; Mesin telekomunikasi dan peralatan; Perangkat Global Positioning System [GPS]; Robot mengemudi sepeda motor;
Smartphone; akumulator [baterai]; alarm keamanan; alarm kebakaran; alat ukur atau pengujian mesin dan instrumen; aparat
peringatan anti-pencurian; asisten digital pribadi dalam bentuk jam tangan; baterai dan sel; baterai dan sel untuk sepeda
motor; baterai surya; direkam cakram video dan kaset video; distribusi listrik atau mesin kontrol dan peralatan; file gambar
yang dapat didownload; helm kendaraan; helm pelindung; helm pelindung untuk olahraga; instrumen navigasi; kabel dan kabel
listrik; kacamata [kacamata dan kacamata]; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kamera digital untuk penggunaan
industri; kamera elektronik; kasus untuk smartphone; kendaraan roda keselarasan mesin; konverter putar; layar kristal cair
[LCD]; mesin komunikasi radio dan peralatan; mesin radar dan peralatan untuk kendaraan; meteran listrik atau magnet dan
penguji; pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau
cedera; pengubah fase; peralatan dan perlengkapan penyelamatan jiwa; peralatan laboratorium dan instrumen; peralatan
pengujian dan bagian-bagiannya untuk menguji papan sirkuit cetak; peralatan untuk menampilkan dan merekam informasi
yang berkaitan dengan lintasan gerakan, kecepatan gerakan, jarak gerakan dan gerakan lainnya menggunakan Global
Positioning System (GPS); perangkat inspeksi sirkuit terpadu semikonduktor; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak
komputer; perangkat pemantauan jarak jauh menggunakan kamera video; perangkat pengisian daya baterai untuk sepeda
motor.; perangkat pengukuran azimuth; posisi alat ukur; publikasi elektronik; remote control transmisi dan menerima aparat;
remote control untuk kendaraan; robot laboratorium; robot otonom humanoid untuk mengendarai sepeda motor; sarung tangan
untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sensor posisi; simulator untuk kemudi dan kontrol sepeda motor; transmisi data dan
peralatan penerimaan melalui telekomunikasi; unit tampilan untuk komputer===
===Layanan klub [hiburan atau pendidikan]; Layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan
tangan, olahraga atau pengetahuan umum; instruksi mengendarai sepeda motor; layanan instruksi untuk mengendarai sepeda
motor; layanan klub olahraga; layanan perpustakaan referensi untuk sastra dan catatan dokumenter; mengatur dan melakukan
simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah.; mengatur dan menyelenggarakan balapan sepeda motor; mengatur dan
merencanakan film, acara, drama atau pertunjukan musik; mengatur, melakukan dan organisasi kompetisi
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keterampilan mengemudi sepeda motor; mengatur, menyelenggarakan, dan mengatur seminar; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas hiburan yang dilengkapi dengan simulator mengemudi untuk sepeda motor; menyediakan fasilitas
olahraga; menyediakan publikasi elektronik; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat didownload; menyediakan
sirkuit balap sepeda motor; menyelenggarakan, menyelenggarakan, dan menyelenggarakan pameran sepeda motor untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan tidak termasuk film, acara, drama, pertunjukan musik, olahraga,
pacuan kuda, balap sepeda, balapan perahu dan balapan mobil; organisasi, mengatur dan melakukan balapan mobil;
organisasi, mengatur dan melakukan tur sepeda motor; organisasi, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi olahraga;
pameran bahan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan teknologi baru untuk sepeda motor; pameran seni;
pameran sepeda motor; penyewaan kaset magnetik yang direkam gambar; penyewaan peralatan olahraga; penyewaan
rekaman atau kaset magnetik yang direkam suara; penyewaan set radio; penyewaan televisi; produksi film rekaman video di
bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga [bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas]; publikasi buku; publikasi peta, atlas, buku panduan untuk tur sepeda motor; sewa buku; sewa lapangan
olahraga===
===Desain arsitektur; Memberikan informasi meteorologi; Penyewaan alat ukur; Survei; desain perangkat lunak komputer,
pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; instalasi, pemeliharaan dan pembaruan perangkat
lunak komputer; layanan pengujian untuk sertifikasi kualitas dan standar.; lembaga inspeksi untuk inspeksi keselamatan mobil
dan sepeda motor; melakukan uji kontrol kualitas pada barang dan jasa; menyediakan perangkat lunak aplikasi melalui
jaringan komunikasi; menyediakan program komputer pada jaringan data; merancang mesin, peralatan, instrumen [termasuk
bagian mereka] atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan dan instrumen tersebut; merancang, selain untuk tujuan
periklanan; pemeriksaan awal untuk pemeriksaan keselamatan mobil atau sepeda motor; penelitian tentang pembangunan
gedung atau perencanaan kota; pengendalian mutu barang dan jasa serta konsultasi yang berkaitan dengan; pengujian atau
penelitian listrik; pengujian atau penelitian pada mesin, peralatan dan instrumen; pengujian atau penelitian pada teknik sipil;
pengujian atau penelitian tentang pencegahan polusi; pengujian, inspeksi atau penelitian obat-obatan, kosmetik atau bahan
makanan; pengujian, inspeksi atau penelitian pada pertanian, peternakan atau perikanan; penyewaan instrumen gambar
teknis; penyewaan komputer; penyewaan peralatan dan instrumen laboratorium; saran teknologi yang berkaitan dengan
komputer, mobil dan mesin industri; survei geologi atau penelitian===
===Kursi roda; Motor AC atau motor DC untuk kendaraan darat, tidak termasuk bagian-bagiannya; Parasut; Peralatan tip
[bagian dari gerbong angkutan kereta api]; agrokimia penyemprotan perahu; alarm anti-pencurian untuk kendaraan; balingbaling untuk motor tempel; becak; becak dan bagian-bagian dan perlengkapannya; drone industri dan bagian-bagian dan
perlengkapannya; drone sipil dan bagian-bagian dan perlengkapan mereka; elemen mekanik untuk kendaraan darat; gerobak;
giring dan kereta luncur [kendaraan]; helikopter tak berawak industri dan bagian-bagian dan perlengkapan mereka; kapal dan
bagian dan perlengkapannya; kapal tak berawak industri; kendaraan bermotor roda tiga, sepeda roda tiga bermotor dan suku
cadang dan perlengkapannya; kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh [ROVs] untuk transportasi bawah air; kereta api
rolling stock dan bagian dan perlengkapannya; kereta balap dan bagian-bagian dan perlengkapan mereka; kereta bayi [kereta
bayi].; kereta golf, kereta golf bermotor dan bagian-bagian dan perlengkapan mereka; kereta kuda; kereta listrik untuk sepeda
yang dibantu secara elektrik; kursi roda dengan bantuan listrik; kursi roda yang dioperasikan secara elektrik; mesin traksi;
mobil salju dan bagian-bagian dan perlengkapannya; mobil, mobil listrik dan suku cadang dan perlengkapannya; patch karet
perekat untuk memperbaiki tabung atau ban; pendorong mobil tambang; penggerak utama non-listrik untuk kendaraan darat,
tidak termasuk bagian-bagiannya; penyerap kejut; pesawat terbang dan bagian serta perlengkapannya; riyakah [gerobak roda
dua]; ropeways untuk penanganan kargo atau barang; semua-medan kendaraan dan bagian-bagian dan perlengkapan;
sepeda air [perahu pribadi] dan bagian-bagian dan perlengkapannya; sepeda motor roda tiga, skuter roda tiga, moped roda
tiga, sepeda motor listrik roda tiga, skuter listrik roda tiga, moped listrik roda tiga, serta suku cadang dan perlengkapannya;
sepeda motor, sepeda motor listrik, sepeda, sepeda listrik, sepeda berotak listrik dan suku cadang dan perlengkapannya;
suspensi untuk kendaraan; tambang-mobil pullers; troli===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539306
: 13/12/2019 00:00:00
: 2019-146246 19/11/2019 JP
: YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken 438-8501
: TANAKA Naofumi
: Marunouchi Park Building, 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8222
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 35, 4, 36, 37, 39, 8, 9, 41, 42, 12
: ===Alat tulis; Bendera kertas; Buku; Coaster dari kertas; Kalender; Katalog; Kue kering dan perekat lainnya untuk alat tulis
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atau keperluan rumah tangga; Newsletter; Pamflet; Surat kabar; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan rumah
tangga; folder file yang jelas; foto [dicetak]; foto berdiri.; handuk kertas; higienis tangan handuk kertas; instrumen gambar;
kantong sampah kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kapur
penjahit; kartu pos gambar; kertas cetak untuk banyak, selain mainan; kertas dan kardus; kuas dekorator; lukisan dan karya
kaligrafi; majalah [publikasi]; materi cetakan; meja serbet kertas; menandai template; menangani mesin; menyegel lilin;
pengiriman tag; peta geografis; pola kertas; reglet pencetak [prospek interline]; sapu tangan kertas; spanduk kertas; stiker [alat
tulis]; tangan handuk kertas; tas [kantung] plastik, untuk Kemasan; tipe pencetakan; wadah kertas, untuk kemasan===
===Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Layanan agen Ketenagakerjaan; Layanan agen ekspor-impor; Layanan
iklan dan publisitas; administrasi program loyalitas konsumen; distribusi dan penyebaran materi iklan [selebaran, prospektus,
bahan cetak, sampel]; informasi komersial dan saran bagi konsumen dalam pilihan produk dan Jasa; kompilasi informasi ke
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dalam database komputer; layanan administrasi untuk penerimaan pengunjung di gedung; layanan periklanan dan
memberikan informasi yang berkaitan dengan; layanan ritel atau layanan grosir untuk aditif kimia untuk sepeda motor; layanan
ritel atau layanan grosir untuk alas kaki; layanan ritel atau layanan grosir untuk alas kaki khusus untuk olahraga; layanan ritel
atau layanan grosir untuk artikel pribadi; layanan ritel atau layanan grosir untuk barang-barang olahraga; layanan ritel atau
layanan grosir untuk helm untuk sepeda motor; layanan ritel atau layanan grosir untuk jam, jam tangan dan kacamata
[kacamata dan kacamata]; layanan ritel atau layanan grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan ritel atau layanan grosir untuk
materi cetak; layanan ritel atau layanan grosir untuk minyak industri, gemuk anti karat dan oli mesin untuk sepeda motor;
layanan ritel atau layanan grosir untuk pakaian; layanan ritel atau layanan grosir untuk pakaian untuk olahraga; layanan ritel
atau layanan grosir untuk perangkat anti-pencurian untuk sepeda motor termasuk alarm anti-pencurian untuk kendaraan;
layanan ritel atau layanan grosir untuk sepeda motor dan suku cadang dan perlengkapannya; layanan ritel atau layanan grosir
untuk tas; manajemen bisnis dan administrasi oleh organisasi keanggotaan; manajemen bisnis hotel; mediasi bisnis kontrak
untuk perbaikan atau pemeliharaan sepeda motor.; memberikan informasi bisnis tentang artikel surat kabar; memberikan
informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan penjualan barang;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan
perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui penerbitan dan penyelesaian kupon dan kartu
hadiah; menyediakan ruang iklan di internet; promosi penjualan untuk orang lain; reproduksi dokumen; riset pemasaran atau
analisis; sewa bahan publisitas===
===Bahan bakar; Lilin.; Pelumas; Pelumas padat; aditif non-kimia untuk oli mesin; gemuk industri; gemuk untuk sepatu dan
sepatu bot; lilin [bahan baku]; melumasi oli; melumasi oli dan gemuk untuk kendaraan; minyak industri; minyak non-mineral
dan gemuk untuk tujuan industri [bukan untuk bahan bakar]; minyak pengawet kulit dan gemuk; minyak rantai; oli motor; oli
roda gigi; sumbu lampu===
===Penerimaan simpanan [termasuk penerbitan obligasi pengganti] dan penerimaan deposito angsuran interval tetap; agen
pembayaran; agen untuk broker agen mempercayakan dengan perdagangan on-commission di pasar domestik sekuritas,
indeks sekuritas berjangka dan pilihan sekuritas; agen untuk broker agen mempercayakan dengan perdagangan oncommission di pasar luar negeri sekuritas dan indeks sekuritas berjangka; agen untuk broker perjanjian sekuritas ke depan,
untuk perjanjian berjangka indeks sekuritas ke depan, untuk perjanjian maju pilihan sekuritas, transaksi spot dan forward
indeks sekuritas berjangka; agen untuk broker sekuritas, indeks sekuritas berjangka, pilihan sekuritas, dan sekuritas pasar luar
negeri berjangka; agen untuk langganan obligasi; agen untuk perdagangan berjangka komoditi; akuisisi dan pengalihan klaim
moneter; broker pembelian kredit; broker penjualan angsuran; broker untuk kliring sekuritas; broker untuk penyewaan,
penjualan, pembelian atau penyewaan kapal.; jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang timbul sebagai akibat dari
kecelakaan kendaraan; jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang timbul sebagai akibat dari kerusakan kendaraan;
jaminan tanggung jawab dan penerimaan tagihan; koleksi pembayaran barang yang diserahkan; komputasi tingkat premi
asuransi; layanan agen real estat untuk pembelian atau penjualan bangunan; layanan agen real estat untuk pembelian atau
penjualan tanah; layanan agen untuk penyewaan atau penyewaan bangunan; layanan agen untuk penyewaan atau
penyewaan lahan; layanan asuransi untuk mobil dan sepeda motor; layanan broker yang berkaitan dengan langganan atau
penawaran sekuritas; layanan manajemen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; layanan
manajemen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; layanan pembayaran perdagangan elektronik;
layanan pembiayaan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan; layanan pemrosesan pembayaran kupon loyalitas;
layanan terkait letter-of-credit; lembaga untuk asuransi non-jiwa; memberikan informasi pasar saham; memberikan informasi
yang berkaitan dengan penilaian harga pembelian mobil bekas atau sepeda motor bekas; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penilaian komponen bekas mobil atau sepeda motor; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penilaian mobil bekas atau sepeda motor bekas; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan asuransi sepeda
motor; memberikan informasi yang berkaitan dengan pialang asuransi sepeda motor; non-hidup asuransi underwriting;
pembelian dan penjualan sekuritas; pemrosesan pembayaran perdagangan elektronik; penawaran efek; penerbitan token nilai;
pengelolaan bangunan; pengelolaan lahan; pengumpulan dana amal; penilaian antik; penilaian batu mulia; penilaian harga
pembelian mobil bekas atau sepeda motor bekas; penilaian keuangan kredit perusahaan; penilaian komponen bekas mobil
atau sepeda motor; penilaian mobil bekas atau sepeda motor bekas; penilaian real estat; penilaian seni; penjaminan asuransi
jiwa; penjaminan asuransi sepeda motor; penjaminan efek; penyelesaian pertukaran domestik; penyesuaian klaim untuk
asuransi non-jiwa; penyewaan atau penyewaan bangunan; penyewaan dispenser tunai dan mesin teller otomatis; penyewaan
tanah; penyimpanan barang berharga termasuk sekuritas dan logam mulia [layanan penyimpanan aman]; perdagangan
berjangka indeks sekuritas; perdagangan berjangka sekuritas pasar luar negeri; perdagangan opsi sekuritas; pertukaran uang
[bertukar uang]; perwalian kontrak berjangka keuangan; perwalian uang, sekuritas, klaim moneter, milik pribadi, tanah, hak
atas tanah, hak permukaan atau sewa atas tanah; pialang asuransi jiwa; pialang asuransi sepeda motor; pinjaman
[pembiayaan] dan diskon tagihan; pinjaman surat berharga; sewa uang kertas dan koin menghitung atau mesin pengolahan;
transaksi Valuta Asing; untuk mengumpulkan pembayaran gas atau listrik===
===Kapal; Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau
pemeliharaan sepeda motor; memberikan saran yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan sepeda motor;
pemeliharaan kolam renang; pengisian bahan bakar, pencucian, pembersihan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.;
pengisian baterai kendaraan; perbaikan Sepeda; perbaikan atau pemeliharaan AC; perbaikan atau pemeliharaan alat ukur dan
pengujian mesin dan instrumen; perbaikan atau pemeliharaan bajak salju; perbaikan atau pemeliharaan boiler; perbaikan atau
pemeliharaan distribusi listrik atau mesin kontrol dan peralatan; perbaikan atau pemeliharaan instalasi pencucian kendaraan;
perbaikan atau pemeliharaan kapal; perbaikan atau pemeliharaan kursi roda; perbaikan atau pemeliharaan mesin bongkar
muat dan peralatan; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan alat kerja logam; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan
peralatan elektronik; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan sistem manufaktur semikonduktor; perbaikan atau pemeliharaan
mesin lukisan dan peralatan; perbaikan atau pemeliharaan mesin pembekuan dan aparat; perbaikan atau pemeliharaan mesin
telekomunikasi dan peralatan [selain peralatan telepon, penerima radio dan penerima televisi]; perbaikan atau pemeliharaan
mobil; perbaikan atau pemeliharaan motor listrik; perbaikan atau pemeliharaan pembakar; perbaikan atau pemeliharaan
pembangkit listrik; perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan instrumen laboratorium; perbaikan atau pemeliharaan peralatan
dan instrumen medis; perbaikan atau pemeliharaan peralatan kontrol polusi air; perbaikan atau pemeliharaan peralatan
pemurni air; perbaikan atau pemeliharaan pesawat; perbaikan atau pemeliharaan pompa; perbaikan atau pemeliharaan rolling
stock kereta api; perbaikan atau pemeliharaan sepeda motor; perbaikan atau pemeliharaan sirkuit terpadu manufaktur mesin
dan sistem===
===Layanan navigasi GPS; Transportasi kereta api; distribusi listrik untuk kendaraan listrik termasuk mobil listrik, sepeda
motor listrik dan moped dan memberikan informasi yang berkaitan dengan; jasa pergudangan; kapal piloting; layanan
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mengemudi kendaraan; layanan parkir; layanan penarik kerusakan kendaraan; layanan pergudangan untuk mobil, sepeda
motor, sepeda motor roda tiga dan skuter roda tiga; memberikan informasi lokasi kendaraan di jalan menggunakan
komunikasi; memberikan informasi yang berkaitan dengan pengangkutan mobil yang rusak; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penyewaan mobil, sepeda motor, sepeda motor roda tiga dan skuter roda tiga; mengapung kembali kapal;
menyediakan fasilitas tambat kapal; menyediakan informasi jalan dan lalu lintas; pasokan gas [distribusi].; penyewaan kapal;
penyewaan mesin bongkar muat dan peralatan; penyewaan mobil, sepeda motor, sepeda motor roda tiga dan skuter roda tiga;
penyewaan peralatan navigasi; penyewaan sepeda dan sepeda berotak listrik; pialang barang; sewa kursi roda; sewa mesin
pesawat; sewa pesawat; traksi mesin transportasi kecelakaan atau rusak sepeda motor; transportasi laut; transportasi mobil;
transportasi udara===
===Cangkul; Cutting tool [Hand Tools]; Palu; Pinset; Sendok; alat memukau rantai untuk digunakan dengan rantai sepeda
motor; alat perbaikan sepeda motor yang dioperasikan dengan tangan; alat tangan, dioperasikan dengan tangan, selain alat
tangan berbilah atau runcing; alat tepi [alat tangan]; besi datar listrik; bludgeons (di dalam nya); braiders [tangan alat]; dapat
Openers, non-listrik; garpu [alat makan]; kasus cukur; kunci pas; kunci pas monyet; kunci pas ratchet [alat tangan]; lasts [alat
tangan pembuat sepatu]; manikur set; menggali garpu [garpu spading]; obeng, non-listrik; pemegang pisau selam; penajam
kapur pembuat gaun; pengeriting bulu mata; perapian bellows [hand-tools]; pesawat non-listrik untuk mengelupas blok bonito
kering [pesawat katsuobushi]; pisau cukur listrik dan gunting rambut listrik; pisau palet; pisau selam; pizza pemotong, nonlistrik; pompa tangan.; pompa udara, dioperasikan dengan tangan; rakes [alat tangan]; sabuk alat; senjata [alat tangan]; set
pedikur; slicers keju, non-listrik; slicers telur, non-listrik; soket kunci pas; sumbu es; tang pemotong; tong api===
===Alarm gas; Alat pengukur; Kacamata hitam; Kamera; Mesin elektronik, peralatan dan bagian-bagiannya; Mesin fotografis
dan aparatus; Mesin komunikasi radio kendaraan dan peralatan; Mesin optik dan peralatan; Mesin sinematografi dan
peralatan; Mesin telekomunikasi dan peralatan; Perangkat Global Positioning System [GPS]; Robot mengemudi sepeda motor;
Smartphone; akumulator [baterai]; alarm keamanan; alarm kebakaran; alat ukur atau pengujian mesin dan instrumen; aparat
peringatan anti-pencurian; asisten digital pribadi dalam bentuk jam tangan; baterai dan sel; baterai dan sel untuk sepeda
motor; baterai surya; direkam cakram video dan kaset video; distribusi listrik atau mesin kontrol dan peralatan; file gambar
yang dapat didownload; helm kendaraan; helm pelindung; helm pelindung untuk olahraga; instrumen navigasi; kabel dan kabel
listrik; kacamata [kacamata dan kacamata]; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kamera digital untuk penggunaan
industri; kamera elektronik; kasus untuk smartphone; kendaraan roda keselarasan mesin; konverter putar; layar kristal cair
[LCD]; mesin komunikasi radio dan peralatan; mesin radar dan peralatan untuk kendaraan; meteran listrik atau magnet dan
penguji; pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau
cedera; pengubah fase; peralatan dan perlengkapan penyelamatan jiwa; peralatan laboratorium dan instrumen; peralatan
pengujian dan bagian-bagiannya untuk menguji papan sirkuit cetak; peralatan untuk menampilkan dan merekam informasi
yang berkaitan dengan lintasan gerakan, kecepatan gerakan, jarak gerakan dan gerakan lainnya menggunakan Global
Positioning System (GPS); perangkat inspeksi sirkuit terpadu semikonduktor; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak
komputer; perangkat pemantauan jarak jauh menggunakan kamera video; perangkat pengisian daya baterai untuk sepeda
motor.; perangkat pengukuran azimuth; posisi alat ukur; publikasi elektronik; remote control transmisi dan menerima aparat;
remote control untuk kendaraan; robot laboratorium; robot otonom humanoid untuk mengendarai sepeda motor; sarung tangan
untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sensor posisi; simulator untuk kemudi dan kontrol sepeda motor; transmisi data dan
peralatan penerimaan melalui telekomunikasi; unit tampilan untuk komputer===
===Layanan klub [hiburan atau pendidikan]; Layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan
tangan, olahraga atau pengetahuan umum; instruksi mengendarai sepeda motor; layanan instruksi untuk mengendarai sepeda
motor; layanan klub olahraga; layanan perpustakaan referensi untuk sastra dan catatan dokumenter; mengatur dan melakukan
simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah.; mengatur dan menyelenggarakan balapan sepeda motor; mengatur dan
merencanakan film, acara, drama atau pertunjukan musik; mengatur, melakukan dan organisasi kompetisi keterampilan
mengemudi sepeda motor; mengatur, menyelenggarakan, dan mengatur seminar; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas hiburan yang dilengkapi dengan simulator mengemudi untuk sepeda motor; menyediakan fasilitas
olahraga; menyediakan publikasi elektronik; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat didownload; menyediakan
sirkuit balap sepeda motor; menyelenggarakan, menyelenggarakan, dan menyelenggarakan pameran sepeda motor untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan tidak termasuk film, acara, drama, pertunjukan musik, olahraga,
pacuan kuda, balap sepeda, balapan perahu dan balapan mobil; organisasi, mengatur dan melakukan balapan mobil;
organisasi, mengatur dan melakukan tur sepeda motor; organisasi, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi olahraga;
pameran bahan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan teknologi baru untuk sepeda motor; pameran seni;
pameran sepeda motor; penyewaan kaset magnetik yang direkam gambar; penyewaan peralatan olahraga; penyewaan
rekaman atau kaset magnetik yang direkam suara; penyewaan set radio; penyewaan televisi; produksi film rekaman video di
bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga [bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas]; publikasi buku; publikasi peta, atlas, buku panduan untuk tur sepeda motor; sewa buku; sewa lapangan
olahraga===
===Desain arsitektur; Memberikan informasi meteorologi; Penyewaan alat ukur; Survei; desain perangkat lunak komputer,
pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; instalasi, pemeliharaan dan pembaruan perangkat
lunak komputer; layanan pengujian untuk sertifikasi kualitas dan standar.; lembaga inspeksi untuk inspeksi keselamatan mobil
dan sepeda motor; melakukan uji kontrol kualitas pada barang dan jasa; menyediakan perangkat lunak aplikasi melalui
jaringan komunikasi; menyediakan program komputer pada jaringan data; merancang mesin, peralatan, instrumen [termasuk
bagian mereka] atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan dan instrumen tersebut; merancang, selain untuk tujuan
periklanan; pemeriksaan awal untuk pemeriksaan keselamatan mobil atau sepeda motor; penelitian tentang pembangunan
gedung atau perencanaan kota; pengendalian mutu barang dan jasa serta konsultasi yang berkaitan dengan; pengujian atau
penelitian listrik; pengujian atau penelitian pada mesin, peralatan dan instrumen; pengujian atau penelitian pada teknik sipil;
pengujian atau penelitian tentang pencegahan polusi; pengujian, inspeksi atau penelitian obat-obatan, kosmetik atau bahan
makanan; pengujian, inspeksi atau penelitian pada pertanian, peternakan atau perikanan; penyewaan instrumen gambar
teknis; penyewaan komputer; penyewaan peralatan dan instrumen laboratorium; saran teknologi yang berkaitan dengan
komputer, mobil dan mesin industri; survei geologi atau penelitian===
===Kursi roda; Motor AC atau motor DC untuk kendaraan darat, tidak termasuk bagian-bagiannya; Parasut; Peralatan tip
[bagian dari gerbong angkutan kereta api]; agrokimia penyemprotan perahu; alarm anti-pencurian untuk kendaraan; balingbaling untuk motor tempel; becak; becak dan bagian-bagian dan perlengkapannya; drone industri dan bagian-bagian dan
perlengkapannya; drone sipil dan bagian-bagian dan perlengkapan mereka; elemen mekanik untuk kendaraan darat; gerobak;
giring dan kereta luncur [kendaraan]; helikopter tak berawak industri dan bagian-bagian dan perlengkapan mereka; kapal dan
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bagian dan perlengkapannya; kapal tak berawak industri; kendaraan bermotor roda tiga, sepeda roda tiga bermotor dan suku
cadang dan perlengkapannya; kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh [ROVs] untuk transportasi bawah air; kereta api
rolling stock dan bagian dan perlengkapannya; kereta balap dan bagian-bagian dan perlengkapan mereka; kereta bayi [kereta
bayi].; kereta golf, kereta golf bermotor dan bagian-bagian dan perlengkapan mereka; kereta kuda; kereta listrik untuk sepeda
yang dibantu secara elektrik; kursi roda dengan bantuan listrik; kursi roda yang dioperasikan secara elektrik; mesin traksi;
mobil salju dan bagian-bagian dan perlengkapannya; mobil, mobil listrik dan suku cadang dan perlengkapannya; patch karet
perekat untuk memperbaiki tabung atau ban; pendorong mobil tambang; penggerak utama non-listrik untuk kendaraan darat,
tidak termasuk bagian-bagiannya; penyerap kejut; pesawat terbang dan bagian serta perlengkapannya; riyakah [gerobak roda
dua]; ropeways untuk penanganan kargo atau barang; semua-medan kendaraan dan bagian-bagian dan perlengkapan;
sepeda air [perahu pribadi] dan bagian-bagian dan perlengkapannya; sepeda motor roda tiga, skuter roda tiga, moped roda
tiga, sepeda motor listrik roda tiga, skuter listrik roda tiga, moped listrik roda tiga, serta suku cadang dan perlengkapannya;
sepeda motor, sepeda motor listrik, sepeda, sepeda listrik, sepeda berotak listrik dan suku cadang dan perlengkapannya;
suspensi untuk kendaraan; tambang-mobil pullers; troli===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon

: M0020201550251
: 13/12/2019 00:00:00
: 41690095 17/10/2019 CN dan 41703916 17/10/2019 CN dan
41707147 17/10/2019 CN dan 41700666 17/10/2019 CN dan
41669833 16/10/2019 CN dan 41693524 17/10/2019 CN dan
41658122 16/10/2019 CN
: Zhejiang Aishida Electric Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.2 Keji Road, Economic Development Zone, Wenling City Zhejiang
: Wenzhou Zhixin Trademark Service Co., Ltd.
: 807-A, Building 10, No.228, Aidengqiao, Wenzhou Zhejiang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ASD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 35, 21, 7, 8, 10, 11
: ===Linen meja kertas; film plastik untuk melestarikan makanan; film plastik yang digunakan sebagai kemasan untuk
makanan.; handuk kertas; kantong sampah kertas atau plastik; kertas untuk penggunaan dapur; saputangan kertas; taplak
meja kertas; tisu kertas===
===Demonstrasi barang; Iklan; Pemasaran; administrasi komersial perizinan barang dan jasa orang lain; layanan agen
ekspor-impor; penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa.; perencanaan periklanan; presentasi
barang pada media komunikasi, untuk tujuan ritel; promosi penjualan untuk orang lain; toko window dressing===
===Panci memasak; Sikat; alat pembersih, dioperasikan dengan tangan.; karya seni porselen, keramik, gerabah, terra-cotta
atau kaca; keramik untuk keperluan rumah tangga; penggunaan sehari-hari barang pecah belah (termasuk cangkir, piring, pot,
crocks); peralatan dapur; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; tempat sampah; wadah terisolasi termal untuk
makanan; wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur===
===Mesin pencampuran; Mesin pencuci piring; crusher untuk penggunaan dapur, listrik; food processors, listrik; irisan sayuran
domestik.; mesin dapur, listrik; pembuka timah, listrik; penggiling dapur, listrik; squeezers buah listrik; whisks, listrik, untuk
keperluan rumah tangga===
===Gunting; Pisau; alat tangan, dioperasikan dengan tangan; buah corers; pembuka kaleng, non-listrik; pengupas sayuran
[alat tangan]; peralatan makan meja [pisau, garpu dan sendok].; sayuran shredders; segmenter buah; slicers keju, nonlistrik===
===Botol bayi; botol makan teats.===
===Pemantik.; Peralatan masak, listrik; instalasi pemurnian air; kerudung ekstraktor untuk dapur; ketel, listrik; kompor induksi;
kompor memasak; kompor tekanan, listrik; peralatan pemanggangan; steamer makanan, listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532902
: 14/12/2019 00:00:00
: 1971281 16/06/2019 CA
: STREAM-FLO INDUSTRIES LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4505-74 Avenue Edmonton AB T6B 2H5
:
: 6928 Roper Road, Suite 200 Edmonton AB T6B 3H9

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: STREAM-FLO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Katup pengaman permukaan untuk digunakan dalam penyimpanan, kavern, dan sumur termal; Katup pengaman

540 Etiket

540 Etiket
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permukaan untuk digunakan dalam sumur minyak dan gas; Pohon Natal dalam sifat dari perakitan katup, gulungan, dan
Fitting, ditempelkan ke mulut sumur untuk mengontrol sumur produksi atau injeksi, untuk digunakan dalam penyimpanan,
Cavern, dan sumur termal; Pohon Natal dalam sifat dari perakitan katup, spools, dan Fitting, ditempelkan ke mulut sumur
untuk mengontrol sumur produksi atau injeksi, untuk digunakan dalam sumur minyak dan gas; katup otomatis untuk digunakan
dalam penyimpanan, Cavern, dan sumur termal, yaitu, katup gerbang, katup cek, dan katup pipa untuk penggunaan
keamanan; katup otomatis untuk digunakan dalam sumur minyak dan gas, yaitu, katup gerbang, katup cek, dan katup pipa
untuk penggunaan keamanan; katup pematian darurat untuk digunakan dalam minyak dan gas, Penyimpanan, Cavern, dan
sumur termal; panel kontrol untuk digunakan dalam peralatan untuk minyak dan gas, Penyimpanan, Cavern, dan sumur
termal; permukaan listrik dan bawah permukaan panel kontrol katup pengaman; steker uji logam untuk digunakan dalam
peralatan mulut sumur.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528387
: 16/12/2019 00:00:00
:
: SONG, Woo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: #102-102, 159, Hyanggyo-ro, Icheon-si Gyeonggi-do
:
: (Daechi-dong) Dowon Bldg. 5F., Yeongdong-daero 82-gil, Gangnam-gu Seoul 06174

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SKYMILK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Abrasive.; Kosmetik; Lipstik; Makanan perasa [Minyak Atsiri]; Maskara; Parfum; Shampoo; Wewangian; bilas gigi untuk
tujuan non-medis; dokter gigi; krim kosmetik; pati cucian; persiapan bersinar; persiapan pembersihan; sabun untuk
penggunaan pribadi; semir sepatu; topeng kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528884
: 16/12/2019 00:00:00
:
: Hebei Qingfeng Machinery Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: North of Zhenggong Village, Xing'an Town, Gaocheng District, Shijiazhuang Hebei
:
: Rm1012, Haowei Building B, Xinhua District, Shijiazhuang City Hebei Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: There are two Chinese characters in the mark, the first Chinese character "QING" means "clear", the
second Chinese character "FENG" means "wind", the two Chinese characters put together mean "cool
breeze".

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Alat [bagian mesin]; batu kilangan [bagian-bagian mesin]; gergaji rantai; gerinda [bagian-bagian mesin]; mata gergaji
bundar [bagian-bagian mesin].; mesin mengasah; mesin pengerjaan logam; mesin stropping; pemotongan gergaji [bagian dari
mesin]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201530174
: 16/12/2019 00:00:00
:
: ALPHA GROUP CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Auldey Industrial Area, Wenguan Rd., Chenghai District, Shantou City 515800
Guangdong Province
: Guangzhou Langyan IP Technology Co.,Ltd.
: Room 3401, NO.62 Jin Sui Road, Tianhe District, Guangzhou 510623 Guangdong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Pleasant Goat and Big Big Wolf
:

591

Uraian Warna

:

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 120 dari 595

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531789
: 16/12/2019 00:00:00
: 2019 1860 28/10/2019 LT
: ŽEMS KIO KOOPERATYVAS „PIENAS LT"

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kokybs g. 1 LT-54469 Biruliški k.
:
: Advokat kontora Eversheds Saladžius, LT-01112 Jasinskio g. 16B

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LACTOPRIMA INSPIRED BY NORDIC NATURE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue.
: 35, 5, 29
: ===Administrasi Bisnis; Iklan; Manajemen Bisnis; fungsi kantor.===
===Disinfektan; Farmasi, persiapan medis dan kedokteran hewan; bahan untuk menghentikan gigi, lilin gigi; fungisida,
herbisida.; makanan dan zat Diet diadaptasi untuk penggunaan medis atau Veteriner, makanan untuk bayi; persiapan sanitasi
untuk tujuan medis; persiapan untuk menghancurkan kutu; plester, bahan untuk dressing; suplemen makanan untuk manusia
dan hewan===
===Daging, ikan, unggas dan permainan; Telur; diawetkan, beku, kering dan dimasak buah-buahan dan sayuran; ekstrak
daging; jeli, selai, compotes; minyak dan lemak untuk makanan.; susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531818
: 16/12/2019 00:00:00
: 2019 1858 28/10/2019 LT
: ŽEMS KIO KOOPERATYVAS „PIENAS LT"

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kokybs g. 1 LT-54469 Biruliški k.
:
: Advokat kontora Eversheds Saladžius LT-01112 Jasinskio g. 16B

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BaltMilk Solutions for a Better Tomorrow
:

591

Uraian Warna

: White and blue.

: 16, 41, 9, 28
: ===Buku; Gambar; Kertas; Kompas untuk menggambar; Krayon; Mesin pengalamatan; Poster kartu ucapan; Stapler untuk
kertas; Tinta; alat tulis; bahan ajar [kecuali peralatan]; bahan gambar; bahan pemodelan; buku catatan; buku komik; cat
nampan.; file [persyaratan kantor]; gummed tape [alat tulis]; handuk kertas; kalender; kartu nama; kartu-kartu; kasus pena;
kuas cat; majalah; materi cetakan; mengoreksi kaset [persyaratan kantor]; papan iklan kertas atau kardus; patung kertas;
pembungkus film plastik; pemegang Lead pensil; pemegang paspor; pena baja; penghapus karet; penjahit ' kapur; perangko
[segel]; perekat [glues] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; prangko; stiker [alat tulis]===
===Akademi [pendidikan]; Fotografi; Hiburan televisi; Jasa agen tiket [hiburan]; Layanan Entertainer; Layanan Taman Hiburan;
Layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; Organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan;
layanan hiburan; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan perpustakaan seluler; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; menyediakan fasilitas Museum [presentasi, pameran]; menyediakan
publikasi elektronik online, tidak dapat didownload; organisasi acara hiburan Cosplay; organisasi pertunjukan [layanan
impresario]; pelatihan hewan; pemodelan untuk seniman.; pengajaran; penulisan skenario; penyajian acara varietas; produksi
acara; produksi program radio dan televisi; publikasi buku; publikasi online buku elektronik dan jurnal; rental mainan===
===Headphone; Komputer; Rules [alat ukur]; Timbangan; alarm; alat analisis makanan; alat pemadam api; alat pengajaran
audiovisual; alat pengukur; alat perekam waktu; anjungan tunai mandiri [ATM]; aparat untuk memeriksa Franking; batang petir;
baterai, listrik; dispenser tiket; elektrolit; elektron tabung; file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh;
galvanometer; helm pelindung; kabel, listrik; kacamata; kamera [fotografi]; kartu chip elektronik; kartu identitas, magnet; kartun
animasi.; kolektor, listrik; komputer yang bisa dipakai; layar video; mesin kartu meninju untuk kantor; monitor tampilan video
yang dapat dipakai; papan pemberitahuan elektronik; pembaca buku elektronik; pemutar media portabel; peralatan pengatur
panas; peralatan remote control; peralatan televisi; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat periferal
komputer; program komputer (perangkat lunak yang dapat didownload); publikasi elektronik, dapat diunduh; robot humanoid
dengan kecerdasan buatan; satelit untuk tujuan ilmiah; serat optik [filamen penghantar cahaya]; smartphone; taksimeter;
teleskop; wafer untuk sirkuit terpadu===
===Bermain balon; Jigsaw Puzzle; Kolam Renang [bermain artikel]; Layang; Mobil Mainan; Model mainan; Ornamen untuk
pohon Natal, kecuali penerangan artikel dan kembang gula.; Permainan; Permainan Salon; alat pembangun tubuh; alat untuk
game; becak untuk bayi [mainan]; bermain bola; bermain kartu; blok bangunan [mainan]; bola untuk permainan; boneka; buah
catur; busur untuk memanah; drone [mainan]; mainan; mainan kendaraan; mainan mewah; mesin video game arcade; model
kendaraan skala; panggilan Permainan berburu; papan luncur; pengendali untuk konsol game; peralatan naik Fairground;
robot mainan; sepatu roda; skuter [mainan]; spinning tops [mainan]===
540 Etiket

540 Etiket

Halaman 121 dari 595

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

: 35, 5, 29
: ===Administrasi Bisnis; Iklan; Manajemen Bisnis; fungsi kantor.===
===Disinfektan; Farmasi, persiapan medis dan kedokteran hewan; bahan untuk menghentikan gigi, lilin gigi; fungisida,
herbisida.; makanan dan zat Diet diadaptasi untuk penggunaan medis atau Veteriner, makanan untuk bayi; persiapan sanitasi
untuk tujuan medis; persiapan untuk menghancurkan kutu; plester, bahan untuk dressing; suplemen makanan untuk manusia
dan hewan===
===Daging, ikan, unggas dan permainan; Telur; diawetkan, beku, kering dan dimasak buah-buahan dan sayuran; ekstrak
daging; jeli, selai, compotes; minyak dan lemak untuk makanan.; susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya===
: M0020201532009
: 16/12/2019 00:00:00
:
: UPL LTD.

540 Etiket

: upl house, 610 b/2, bandra village, off western express highway, bandra (east),
mumbai maharashtra 400051
:
: 301/302, A-wing, 3rd floor, Shaheen Chambers, Dawood Baug Lane, Opp. Pearl
Heritage, Andheri (West) Mumbai 400058

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 35, 5, 41, 44, 31
: ===Pupuk dan produk kimia untuk digunakan dalam pertanian, hara tanaman, aditif kimia untuk fungisida, aditif kimia untuk
insektisida, pengawet bunga, bahan kimia untuk kehutanan, fosfor, tanaman persiapan mengatur pertumbuhan, carbolineum
untuk perlindungan tanaman.===
===Periklanan, manajemen bisnis, Administrasi Bisnis, fungsi kantor, ritel, perdagangan online dan grosir semua berkaitan
dengan bidang manufaktur dan pemasaran Agrochemicals, benih dan produk terkait pertanian lainnya, bahan kimia industri,
intermediat kimia, dan bahan kimia khusus dan menyediakan solusi perlindungan tanaman.===
===Pestisida, insektisida, fungisida, herbisida, vermicides, Rodentisida, weedicides, persiapan untuk membunuh gulma dan
menghancurkan hama.===
===Hiburan; Pendidikan; bimbingan kejuruan.; kegiatan olahraga dan budaya; menyediakan pelatihan===
===Layanan Veteriner; Layanan medis; higienis dan perawatan kecantikan bagi manusia atau hewan; pertanian, hortikultura
dan Jasa kehutanan.===
===Benih, bibit, pertanian, hortikultura dan produk kehutanan dan biji-bijian tidak termasuk dalam kelas lain, buah-buahan
segar dan biji sayuran, tanaman alami dan bunga.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532072
: 16/12/2019 00:00:00
: 1971320 16/06/2019 CA
: STREAM-FLO INDUSTRIES LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4505-74 Avenue Edmonton AB T6B 2H5
:
: 6928 Roper Road, Suite 200 Edmonton AB T6B 3H9

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CROWN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 37, 6, 7, 9
: ===Instalasi, perbaikan dan pemeliharaan peralatan, mesin, dan komponen di dalamnya, untuk minyak dan gas,

540 Etiket

Penyimpanan, gua, dan sumur termal.===
===Katup logam yang dioperasikan secara manual untuk digunakan dalam minyak dan gas, Penyimpanan, Cavern, dan
sumur termal untuk mengatur aliran cairan, yaitu, katup gerbang, katup cek, dan katup pipa; colokan uji logam untuk
digunakan dalam peralatan mulut sumur; flensa logam.; item logam hardware untuk digunakan dalam wellheads dan katup,
yaitu, kacang; logam item hardware untuk digunakan dalam wellheads, yaitu, adaptor spools, tubing kepala adapter, konektor
atas, dan pohon Majelis; perangkat keras logam item untuk digunakan dalam wellheads, yaitu, kepala casing, casing spools,
casing gantungan, tubing kepala, tabung gantungan, salib dan Tee, casing topi, dan primer dan sekunder packoffs===
===Bagian dari mesin mulut sumur, yaitu, packoffs primer dan sekunder dalam sifat segel untuk mulut sumur, o-cincin;
Lubricators, yaitu, sebuah alat hidrolik atau mekanis dioperasikan dipasang di bagian atas kepala sumur dan digunakan untuk
menginstal atau menghapus bagian kepala sumur di kepala sumur tekanan tinggi; Semua yang disebutkan di atas adalah
mesin atau bagian dari mesin.; Wellheads dalam sifat mesin untuk digunakan dalam minyak dan gas, Penyimpanan, gua, dan
sumur termal; katup dalam sifat mesin untuk mengatur aliran cairan, yaitu, katup gerbang, katup cek, dan pipa katup===

Halaman 122 dari 595

===Katup pengaman permukaan untuk digunakan dalam minyak dan gas, Penyimpanan, Cavern, dan sumur termal; Pohon
Natal dalam sifat dari perakitan katup, gulungan, dan Fitting, ditempelkan ke mulut sumur untuk mengontrol sumur produksi
atau injeksi, untuk digunakan dalam minyak dan gas, Penyimpanan, gua, dan sumur termal; katup otomatis untuk digunakan
dalam minyak dan gas, Penyimpanan, Cavern, dan sumur termal, yaitu, katup gerbang, katup cek, dan katup pipa untuk
penggunaan keamanan; katup pematian darurat untuk digunakan dalam minyak dan gas, Penyimpanan, Cavern, dan sumur
termal; panel kontrol untuk digunakan dalam peralatan untuk minyak dan gas, Penyimpanan, Cavern, dan sumur termal.;
permukaan listrik dan bawah permukaan panel kontrol katup pengaman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201532360
: 16/12/2019 00:00:00
: 4238057 17/07/2019 IN dan 4238056 17/07/2019 IN dan 4238055
17/07/2019 IN dan 4238060 17/07/2019 IN dan 4238059 17/07/2019
IN dan 4238058 17/07/2019 IN
: UPL LTD.

540 Etiket

: upl house, 610 b/2, bandra village, off western express highway, bandra (east),
mumbai maharashtra 400051
:
: 301/302, A-wing, 3rd floor, Shaheen Chambers, Dawood Baug Lane, Opp. Pearl
Heritage, Andheri (West) Mumbai 400058

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 35, 5, 41, 44, 31
: ===Pupuk dan produk kimia untuk digunakan dalam pertanian, hara tanaman, aditif kimia untuk fungisida, aditif kimia untuk
insektisida, pengawet bunga, bahan kimia untuk kehutanan, fosfor, tanaman persiapan mengatur pertumbuhan, carbolineum
untuk perlindungan tanaman.===
===Periklanan, manajemen bisnis, Administrasi Bisnis, fungsi kantor, ritel, perdagangan online dan grosir semua berkaitan
dengan bidang manufaktur dan pemasaran Agrochemicals, benih dan produk terkait pertanian lainnya, bahan kimia industri,
intermediat kimia, dan bahan kimia khusus dan menyediakan solusi perlindungan tanaman.===
===Pestisida, insektisida, fungisida, herbisida, vermicides, Rodentisida, weedicides, persiapan untuk membunuh gulma dan
menghancurkan hama.===
===Hiburan; Pendidikan; bimbingan kejuruan.; kegiatan olahraga dan budaya; menyediakan pelatihan===
===Layanan Veteriner; Layanan medis; higienis dan perawatan kecantikan bagi manusia atau hewan; pertanian, hortikultura
dan Jasa kehutanan.===
===Benih, bibit, pertanian, hortikultura dan produk kehutanan dan biji-bijian tidak termasuk dalam kelas lain, buah-buahan
segar dan biji sayuran, tanaman alami dan bunga.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8210
:
: Baker & McKenzie (Gaikokuho Joint Enterprise), Ark Hills Sengokuyama Mori Tower
28F, 1-9-10 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-0032

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: KIREI LIFESTYLE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 1, 35, 3, 5, 41, 10, 42, 11, 44, 16, 21, 25, 29, 30
: ===Bir; ekstrak hop untuk membuat bir; jus buah; jus sayuran [minuman]; minuman berkarbonasi [minuman menyegarkan];
minuman whey.===
===Bahan kimia; Mineral non-logam; Priming dempul; Pulp.; Pupuk; asam lemak yang lebih tinggi; glasings keramik; kertas
reagen [bukan untuk tujuan medis]; komposisi kimia untuk mengembangkan foto; lem dan perekat untuk keperluan industri;
logam alkali; logam alkali-bumi; pemanis buatan; persiapan yang mengatur pertumbuhan tanaman; plastik [bahan baku];
tepung dan pati untuk keperluan industri===
===Jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan; Layanan eceran atau layanan grosir untuk farmasi,
persiapan dan sanitasi veteriner dan perlengkapan medis; Layanan eceran atau layanan grosir untuk makanan dan minuman;
Layanan eceran atau layanan grosir untuk teh, kopi dan kakao; Layanan grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi,
dentifrices, sabun dan deterjen.; Layanan grosir untuk peralatan dapur, alat pembersih dan peralatan mencuci; Layanan iklan
dan publisitas; Layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan kinerja
perusahaan sehubungan; Layanan retail atau layanan grosir untuk minuman berkarbonasi [minuman menyegarkan] dan

: M0020201532697
: 16/12/2019 00:00:00
: 2019-110451 16/08/2019 JP
: KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao Corporation)

540 Etiket

Halaman 123 dari 595

minuman jus buah non-alkohol; Layanan ritel atau layanan grosir untuk popok; Manajemen Hotel untuk pihak ketiga; analisis
manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan;
konsultasi bisnis dan jasa konsultasi; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan informasi yang
berkaitan dengan hasil riset pemasaran mengenai preferensi konsumen dan pola pembelian konsumen; memberikan informasi
yang berkaitan dengan praktek tata kelola perusahaan dan keberlanjutan lingkungan; penyediaan informasi bisnis; riset atau
analisis pemasaran; riset bisnis yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan===
===Kosmetik; Kuku; Nail polish menghapus persiapan; Parfum; Persiapan anti-statis untuk keperluan rumah tangga; Sepatu
hitam [semir sepatu]; abrasive kertas [amplas]; air toilet; anti-perspirants; batu apung buatan; bayangan mata; bulu mata
palsu.; cat persiapan stripping; de-mengoles persiapan untuk keperluan rumah tangga; deodoran untuk hewan; dokter gigi;
dupa; garam mandi; gel pijat, selain untuk keperluan medis; kain abrasif; kertas polishing; kosmetik Rouges; kosmetik alis;
krim kosmetik; krim sepatu; kuku palsu; laundry pemutih; lipgloss bibir; mandi minyak; maskara; menghilangkan noda tiner;
obat perontok; parfum dan sediaan wewangian; pasir abrasif; pati cucian; pelembut kain untuk penggunaan binatu; perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; persiapan Fragrancing udara; persiapan
kosmetik untuk bulu mata; persiapan kosmetik untuk mandi; persiapan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; persiapan
menghilangkan karat; persiapan menghilangkan warna; persiapan menyegarkan napas; persiapan pemolesan; persiapan
penyamakan kosmetik; persiapan perawatan rambut; persiapan tabir surya kosmetik; pewarna rambut; rias wajah; rumput laut
gelatin untuk penggunaan laundry; sabun dan deterjen; sediaan cukur; topeng kecantikan; tubuh semprotan untuk menyerap
zat mengambang seperti serbuk sari dan virus, bukan untuk tujuan medis; wajah Kemasan===
===Herbisida [weedkillers]; Persiapan farmasi; Popok; Rodentisida [hanya untuk tujuan pertanian]; Sanitary celana dalam;
Selain untuk tujuan pertanian; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk;
antibakteri dan antivirus farmasi persiapan; antiseptik [hanya untuk tujuan pertanian]; bahan gigi; bakterisida, selain untuk
tujuan pertanian; bantalan menyusui; deodoran, selain untuk manusia atau hewan; eyepatches untuk tujuan medis; fungisida,
selain untuk tujuan pertanian; insektisida, selain untuk tujuan pertanian; kapsul kosong untuk obat-obatan; kasa untuk
dressing; kertas diminyaki untuk tujuan medis; kertas mothproofing; kertas reagen untuk tujuan medis; makanan diet
diadaptasi untuk tujuan medis; makanan untuk bayi; minuman Diet diadaptasi untuk tujuan medis; minuman untuk bayi;
penolak serangga, selain untuk tujuan pertanian; penutup popok; penyeka kapas untuk penggunaan medis; penyerap kapas;
perban cair; perban menstruasi; perban telinga; perban untuk dressing; perekat kaset untuk tujuan medis; perekat plester;
sanitasi serbet; suplemen diet untuk hewan.; suplemen makanan untuk manusia; tampon menstruasi; tepung lakteal untuk
bayi; terbang penangkapan kertas===
===Layanan Pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan
perpustakaan referensi untuk literatur dan catatan dokumenter; mengatur, memimpin, dan mengatur seminar; menyediakan
publikasi elektronik; pameran seni; publikasi buku.; sewa buku===
===Alat pijat ESTHETIC untuk penggunaan komersial; Dot; Makan cangkir untuk tujuan medis; Pelindung jari untuk tujuan
medis; bahan prostetik atau tambalan, bukan untuk penggunaan gigi; bantal es tas untuk tujuan medis; bantalan pemanas,
listrik, untuk keperluan medis; berjalan AIDS untuk tujuan medis; botol bayi; botol menyusui; catguts bedah; dot untuk bayi;
implan bedah yang terdiri dari bahan buatan; kontrasepsi, non-kimia,; kruk; kulit buatan untuk keperluan bedah; listrik
dipanaskan masker wajah terapeutik; masker sanitasi; menjatuhkan pipet untuk tujuan medis; pemegang tas es medis;
penyemprot untuk tujuan medis; peralatan medis dan instrumen, selain alat bantu jalan, dan kruk; peralatan pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga; perangkat pengiriman obat subkutan implan; perban segitiga; perban yang mendukung; prostesis
rambut; sarung tangan untuk tujuan medis; secara kimiawi diaktifkan Kemasan gel dingin untuk tujuan medis.; selaput timpani
buatan; tas es medis; telinga Picks; tempat tidur panci; urinal untuk tujuan medis===
===Jasa konsultasi dan penelitian di bidang perlindungan hewan, perlindungan lingkungan dan konservasi alam.; Memberikan
informasi Meteorologi; penelitian tentang pembangunan gedung atau perencanaan kota; pengujian atau penelitian listrik;
pengujian atau penelitian pada mesin, peralatan dan instrumen; pengujian atau penelitian pada teknik sipil; pengujian atau
penelitian tentang pencegahan polusi; pengujian, inspeksi atau penelitian obat-obatan, kosmetik atau bahan makanan;
pengujian, inspeksi atau penelitian pada pertanian, peternakan atau perikanan===
===Handuk Steamer untuk keperluan Hairdressing; Mesin kapal uap untuk penggunaan Salon Kecantikan; Mesin pengeringan
piring untuk penggunaan komersial; Penghangat saku, non-listrik; Worktops dapur dengan Sink terpadu untuk keperluan
rumah tangga; Worktops dapur dengan Sink terpadu untuk penggunaan komersial; baskom sampo untuk penggunaan toko
Barbers '; botol air panas untuk menghangatkan kaki satu di tempat tidur; desinfektan Dispenser untuk toilet; keran air rumah
tangga filter, non-listrik; lampu cerobong asap; lampu gas; lampu minyak; lentera kertas berdiri sendiri; lentera kertas portabel;
mesin pengering rambut untuk penggunaan Salon Kecantikan; non-listrik pemanas memasak untuk keperluan rumah tangga;
pemanasan panci, non-listrik; pengering rambut untuk keperluan rumah tangga; peralatan disinfektan piring untuk penggunaan
komersial; peralatan memasak dan instalasi untuk penggunaan komersial; peralatan rumah tangga electrothermic untuk
kecantikan atau tujuan sanitasi; peralatan rumah tangga electrothermic, selain untuk tujuan Kecantikan atau sanitasi; tempat
untuk digunakan dengan mangkuk toilet bergaya Jepang.; toilet mangkuk; unit toilet bangku dengan squirter air cuci; wastafel
dapur untuk keperluan rumah tangga; wastafel dapur untuk penggunaan komersial===
===Chiropractic; Diet dan gizi panduan; Kecantikan untuk hewan; Layanan salon kecantikan; Penyewaan Peralatan dan
instrumen untuk digunakan di Salon Kecantikan atau toko Barbers '; Penyewaan Peralatan medis dan instrumen; konsultasi
kesehatan.; memberikan informasi medis; menyediakan rumah mandi; pemeriksaan fisik; pijat dan terapi shiatsu pijat; tukang
cukur===
===Jaringan kertas untuk menyerap keringat di antara jari kaki; Wadah kertas, untuk Kemasan; film plastik pembungkus
makanan untuk keperluan rumah tangga; handuk kertas; higienis tangan handuk kertas; kantong sampah kertas untuk
keperluan rumah tangga; meja serbet kertas; saputangan kertas; tangan handuk kertas; tas [kantung] plastik, untuk Kemasan;
tisu pantat kertas.===
===APAR lilin; Dispenser Sabun; Floss untuk tujuan gigi; Hera-Dai [papan penanda kain]; Lilin; Makan kapal untuk hewan
peliharaan; Pemandian burung; Sepatu bersinar spons dan kain; Sepatu-pohon [tandu].; alat pembersih dan peralatan
mencuci; botol kemasan industri plastik; dudukan kertas toilet; kain semir sepatu; kandang burung; kapal-menggosok kuas;
kosmetik dan peralatan toilet; kotak logam untuk mengeluarkan handuk kertas; kotedai [papan setrika bergaya Jepang]; kuas
Sepatu; kuas bak; kuas industri; kuas logam; kuas untuk hewan peliharaan; kuas untuk pipa; papan setrika; parfum pembakar;
penjahit ' penyemprot; penutup kaca dan Tutup untuk wadah kemasan industri; peralatan kosmetik dan toilet, selain sikat gigi
listrik; pot Ruang; sampah nampan untuk hewan peliharaan; sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sikat gigi listrik;
sumbat kaca untuk wadah kemasan industri; tanduk Sepatu; wadah Kemasan Industri keramik; wadah kemasan industri kaca,
tidak termasuk kaca Stoppers, tutup dan penutup===

Halaman 124 dari 595

===Dasi; Ear Muffs [pakaian]; Kaos oblong; Kemeja; Muffler [leher selendang]; Mufflers; Pakaian; Pakaian tradisional Jepang;
Stoking; Sweater; Tabi [kaus kaki gaya Jepang]; bandana [neckerchiefs]; camisoles; celana dalam [pakaian dalam]; celana
ketat; celemek [pakaian]; dan pelindung kaki; footmuffs, tidak dipanaskan secara elektrik.; garter; gaya outerclothing nonJepang; ikat pinggang; kaus kaki dan stoking selain pakaian olahraga khusus; leher syal [Mufflers]; mantel; masker tidur;
neckerchieves; nightcaps; pakaian renang [pakaian renang]; pakaian tidur; pendukung termal [pakaian]; pendukung termal
[pakaian] untuk pergelangan kaki; penutup kepala untuk dipakai; sabuk untuk pakaian; sampul Tabi [kaus kaki gaya Jepang];
sarung tangan dan sarung tangan [pakaian]; stola bulu; suspender [kawat gigi]; suspender kaus kaki; syal; syal [scarfs]; topi
renang [mandi topi]===
===Minyak dan lemak nabati; minyak hewan dan lemak untuk makanan; minyak olahan dan lemak untuk makanan; minyak
sayur dan lemak untuk makanan; pra-dimasak kari rebus, rebusan dan campuran sup.===
===Binding agent untuk es krim; Bumbu; Cuka; Es; Gula; Hot Dog [sandwich]; Kecap; Kemasan makan siang yang terdiri dari
nasi, dengan ditambahkan daging, ikan atau sayuran; Koji [fermentasi beras yang rusak]; Kopi; Madu; Mayones; Pangsit
boneka Cina; Pangsit kukus Cina; Permen; Produk beras untuk makanan [sake Lees]; Ragi; Ravioli; Sandwich; Sushi; Teh;
Tepung.; Worcester saus; baking bubuk; batoknya gandum; batoknya jelai; beras batoknya; biji cokelat; biji kopi unroasted; biji
wijen panggang dan tanah; bola goreng adonan bercampur dengan potongan kecil gurita [takoyaki]; bumbu kecap untuk mie
soba; bumbu umami; campuran manisan instan; cokelat menyebar; cuka campuran; daging Pie; daging gravies; es krim
campuran; fruktosa untuk tujuan kuliner; garam meja dicampur dengan biji wijen; glukosa untuk tujuan kuliner; gluten aditif
untuk tujuan kuliner; gluten disiapkan sebagai bahan makanan; gula kristal [tidak Confectionery]; hamburger [sandwich]; kecap
asin [kecap]; kubus gula; maltosa untuk tujuan kuliner; memasak garam; pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta saus; persiapan
aromatik untuk makanan, bukan dari minyak esensial; persiapan sereal; persiapan untuk whipped cream yang kaku; pizza;
ragi bubuk; roti dan roti; roti kukus yang diisi dengan daging cincang; salad dressing; saus putih; saus untuk daging panggang;
seledri garam; serbet campuran; sirup Pati untuk tujuan kuliner; sirup tepung bubuk untuk tujuan kuliner; tenderizers daging
untuk keperluan rumah tangga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533635
: 16/12/2019 00:00:00
: 018096689 18/07/2019 EM
: ORHAN GUNESER

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Am Ehlenberg nr. 24 65428 Russelsheim
: Valentina anta
: Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap 44 540382 Tg. Mures

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOOGI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 42
: ===Administrasi Bisnis; Iklan; kecuali layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, akomodasi sementara, dan iklan
sehubungan dengan hal tersebut.===
===Analisis industri dan layanan penelitian; Layanan ilmiah dan teknologi; desain dan pengembangan perangkat keras
komputer.; desain dan pengembangan perangkat lunak; layanan ilmiah dan desain yang berkaitan dengan; layanan teknologi
dan desain yang berkaitan dengan; penelitian ilmiah; riset teknologi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535775
: 16/12/2019 00:00:00
: 1971292 16/06/2019 CA
: STREAM-FLO INDUSTRIES LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4505-74 Avenue Edmonton AB T6B 2H5
: MCKAY-CAREY & COMPANY
: 6928 Roper Road, Suite 200 Edmonton AB T6B 3H9

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Stream-Flo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Katup pengaman permukaan untuk digunakan dalam penyimpanan, kavern, dan sumur termal; Katup pengaman
permukaan untuk digunakan dalam sumur minyak dan gas; Pohon Natal, dalam sifat perakitan katup kontrol, untuk digunakan
dalam penyimpanan, gua, dan sumur termal; Pohon Natal, dalam sifat perakitan katup kontrol, untuk digunakan dalam sumur
minyak dan gas; katup otomatis untuk digunakan dalam penyimpanan, Cavern, dan sumur termal, yaitu, katup gerbang, katup
cek, dan katup pipa untuk penggunaan keamanan; katup otomatis untuk digunakan dalam sumur minyak dan gas, yaitu, katup
gerbang, katup cek, dan katup pipa untuk penggunaan keamanan; katup pematian darurat untuk digunakan dalam minyak dan
gas, Penyimpanan, Cavern, dan sumur termal; panel kontrol untuk digunakan dalam peralatan untuk minyak dan gas,
Penyimpanan, Cavern, dan sumur termal.; permukaan listrik dan bawah permukaan panel kontrol katup pengaman===

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 125 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536065
: 16/12/2019 00:00:00
: 018165722 13/12/2019 EM
: Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ohlmüllerstraße 42 81541 München
: Thomas Sachse
: Ohlmüllerstr. 42 81541 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PAULANER MÜNCHEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Red, blue, white and gold.
: 32, 43
: ===Produk bir dan pembuatan bir; air aerasi; air mineral [minuman]; jus; minuman jus buah; minuman non-alkohol; persiapan
non-alkohol untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman.===
===Layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyediakan akomodasi sementara.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201541878
: 16/12/2019 00:00:00
:
: UPL LTD.

540 Etiket

540 Etiket

: upl house, 610 b/2, bandra village, off western express highway, bandra (east),
mumbai maharashtra 400051
: VISHESH & ASSOCIATES
: 301/302, a-wing, 3rd floor, shaheen chambers, dawood baug lane, opp. pearl
heritage, andheri (west) mumbai 400 058

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: UPL OpenAg
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 35, 5, 41, 44, 31
: ===Pupuk dan produk kimia untuk digunakan dalam pertanian, nutrisi tanaman, bahan kimia aditif untuk fungisida, bahan
kimia aditif untuk insektisida, pengawet bunga, bahan kimia untuk kehutanan, fosfor, pertumbuhan tanaman mengatur
persiapan, karbolineum untuk perlindungan tanaman.===
===Periklanan, manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor, ritel dan layanan grosir online, semua berkaitan dengan
bidang manufaktur dan pemasaran agrokimia, benih dan produk terkait pertanian lainnya, bahan kimia industri, perantara
kimia, dan bahan kimia khusus dan menyediakan solusi perlindungan tanaman.===
===Pestisida, insektisida, fungisida, herbisida, vermicides, rodentisida, weedicides, persiapan untuk membunuh weeds dan
menghancurkan hama.===
===Hiburan; Pendidikan; bimbingan kejuruan.; kegiatan olahraga dan budaya; memberikan pelatihan===
===Layanan medis; layanan dokter hewan; perawatan higienis dan kecantikan bagi manusia atau hewan; pertanian,
hortikultura dan kehutanan.===
===Benih, bibit, produk pertanian, hortikultura dan kehutanan dan biji-bijian tidak termasuk dalam kelas lain, buah-buahan
segar dan biji sayuran, tanaman alami dan bunga.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3-2-1, Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6235
: SATO Shunji
: TMI Associates, 23rd Floor, Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1, Roppongi, Minato-ku
Tokyo 106-6123

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DEJIREN
:

591

Uraian Warna

:

: M0020201528203
: 17/12/2019 00:00:00
:
: WingArc 1st Inc.

540 Etiket

Halaman 126 dari 595

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537757
: 17/12/2019 00:00:00
: 2056701 11/12/2019 AU
: Go Natural Australia Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: L2, 313 Burwood Rd HAWTHORN VIC 3122
: Clayton Utz
: GPO Box 9806 Sydney NSW 2001

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GO NATURAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 5, 30
: ===Perlengkapan mandi non-obat dan persiapan toilet; abrasif kecantikan untuk penggunaan pribadi; alat bantu tata rambut
dan lotion untuk styling dan pewarnaan; anti-perspirants; bedak bubuk; bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu
mata palsu; cat muka; cetomacrogol emulsifying lilin; cotton bud dan kapas yang digunakan untuk keperluan kosmetik;
deodoran untuk penggunaan pribadi; depilatories dan persiapan depilatory; dupa; garam mandi dan mandi, gel dan minyak;
henna untuk rambut, tubuh dan wajah; jaringan diresapi dengan sabun, pelembab, toner, lotion kosmetik; kit kosmetik;
kosmetik non-obat; lotion rambut; melembabkan persiapan peremajaan untuk kulit; minyak mandi non obat dan busa; pasta
gigi.; persiapan berjemur; persiapan kosmetik non-obat untuk kulit, mata, wajah, gigi, kuku, rambut, kulit kepala dan tubuh;
persiapan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; persiapan pembersihan rumah tangga di kelas ini termasuk cairan binatu,
persiapan binatu, pencuci wol, pelembut kain, penghilang noda, cairan pencuci piring dan persiapan mencuci piring; persiapan
peremajaan pigmentasi untuk kulit; persiapan pijat non-obat; persiapan tabir surya; persiapan untuk pemutihan kulit; persiapan
untuk pemutihan kulit atau penyamakan kulit; persiapan untuk perawatan pribadi, kesejahteraan dan peremajaan; persiapan
untuk perawatan rambut; popok / daipier ganti lotion; produk hair removal; produk inhibitor pertumbuhan rambut; sabun,
wewangian, minyak esensial; sachet linen wangi; sampo dan kondisioner rambut; semprotan penyegaran napas non-obat dan
pencucian mulut; semprotan tubuh; tato sementara; transfer dekoratif untuk penggunaan kosmetik===
===Suplemen nutrisi; bar makanan dengan suplemen gizi berdasarkan tepung, sereal, beras dan / atau permen (istilah yang
dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); bubuk protein untuk digunakan sebagai
suplemen gizi; minuman dalam bentuk cair atau bubuk di kelas ini (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional?
Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); minuman diet; protein bar yang dibentengi secara nutrisi.; protein shake, yang
diformulasikan suplemen olahraga (istilah dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan
Umum); suplemen makanan; suplemen makanan bar energi; suplemen makanan, termasuk suplemen makanan yang
mengandung produk susu, atau whey, atau kedelai, atau kasein; suplemen olahraga (istilah dianggap terlalu kabur oleh Biro
Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); vitamin===
===Beras; Bumbu; Cuka; Es; Garam; Gula; Kopi; Madu; Makanan ringan makanan kesehatan gizi (istilah yang dianggap
terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); Mustard.; Permen; Ragi; Teh; baking bubuk;
biskuit, kue, irisan dan kue kering; makanan ringan dan bahan makanan lainnya di kelas 30 (istilah yang dianggap terlalu
kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); persiapan dibuat dari sereal; saus (bumbu); tepung dan
persiapan yang terbuat dari sereal, roti, kue kering, biskuit; tetes===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537789
: 17/12/2019 00:00:00
: 2056704 11/12/2019 AU
: Go Natural Australia Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: L2, 313 Burwood Rd HAWTHORN VIC 3122
: Clayton Utz
: GPO Box 9806 Sydney NSW 2001

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: Go Natural

: 42
: ===Desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; Penyewaan
komputer; komputasi awan; memberikan informasi penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.; memberikan
informasi tentang desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer;
menyediakan penggunaan perangkat lunak non-download sementara melalui penyedia layanan aplikasi; menyediakan
perangkat lunak komputer pada jaringan data untuk streaming, menyimpan dan berbagi data dan informasi; menyediakan
program komputer pada jaringan data untuk sistem jaringan komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan
berbagi isi, Gambar, video, teks, data dan gambar; menyediakan sementara penggunaan program komputer non-download;
merancang dan pemrograman program komputer untuk manajemen informasi; merancang dan pemrograman sistem jaringan
komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berbagi isi, Gambar, video, teks, data dan gambar;
penelitian ilmiah dan industri; penelitian ilmiah, pengujian dan analisis; pengujian atau penelitian listrik; saran teknologi yang
berkaitan dengan komputer, mobil dan mesin industri; sewa program komputer===
540 Etiket

540 Etiket

Halaman 127 dari 595

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 5, 30
: ===Perlengkapan mandi non-obat dan persiapan toilet; abrasif kecantikan untuk penggunaan pribadi; alat bantu tata rambut
dan lotion untuk styling dan pewarnaan; anti-perspirants; bedak bubuk; bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu
mata palsu; cat muka; cetomacrogol emulsifying lilin; cotton bud dan kapas yang digunakan untuk keperluan kosmetik;
deodoran untuk penggunaan pribadi; depilatories dan persiapan depilatory; dupa; garam mandi dan mandi, gel dan minyak;
henna untuk rambut, tubuh dan wajah; jaringan diresapi dengan sabun, pelembab, toner, lotion kosmetik; kit kosmetik;
kosmetik non-obat; lotion rambut; melembabkan persiapan peremajaan untuk kulit; minyak mandi non obat dan busa; pasta
gigi.; persiapan berjemur; persiapan kosmetik non-obat untuk kulit, mata, wajah, gigi, kuku, rambut, kulit kepala dan tubuh;
persiapan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; persiapan pembersihan rumah tangga di kelas ini termasuk cairan binatu,
persiapan binatu, pencuci wol, pelembut kain, penghilang noda, cairan pencuci piring dan persiapan mencuci piring; persiapan
peremajaan pigmentasi untuk kulit; persiapan pijat non-obat; persiapan tabir surya; persiapan untuk pemutihan kulit; persiapan
untuk pemutihan kulit atau penyamakan kulit; persiapan untuk perawatan pribadi, kesejahteraan dan peremajaan; persiapan
untuk perawatan rambut; popok / daipier ganti lotion; produk hair removal; produk inhibitor pertumbuhan rambut; sabun,
wewangian, minyak esensial; sachet linen wangi; sampo dan kondisioner rambut; semprotan penyegaran napas non-obat dan
pencucian mulut; semprotan tubuh; tato sementara; transfer dekoratif untuk penggunaan kosmetik===
===Suplemen nutrisi; bar makanan dengan suplemen gizi berdasarkan tepung, sereal, beras dan / atau permen (istilah yang
dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); bar protein yang diperkaya nutrisi;
bubuk protein untuk digunakan sebagai suplemen gizi; minuman dalam bentuk cair atau bubuk di kelas ini (istilah yang
dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); protein shake, yang diformulasikan
suplemen olahraga (istilah dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); royal jelly
(suplemen diet dan gizi); suplemen makanan; suplemen makanan bar energi.; suplemen makanan, termasuk suplemen
makanan yang mengandung produk susu, atau whey, atau kedelai, atau kasein; suplemen olahraga (istilah dianggap terlalu
kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); vitamin===
===Beras; Bumbu; Cuka; Es; Garam; Gula; Kopi; Madu; Makanan ringan makanan kesehatan gizi (istilah yang dianggap
terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); Mustard.; Permen; Ragi; Teh; baking bubuk;
biskuit, kue, irisan dan kue kering; persiapan dibuat dari sereal; royal jelly untuk tujuan kuliner dan bahan makanan lainnya di
kelas 30 (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); saus (bumbu);
tepung dan persiapan yang terbuat dari sereal, roti, kue kering, biskuit; tetes===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531143
: 18/12/2019 00:00:00
: 018147347 05/11/2019 EM
: Oriflame Cosmetics AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c/o Oriflame Global Management AG, Bleicheplatz 3 CH-8200 Schaffhausen
:
: Rochester House, Eynsham Road Farmoor, Oxon OX2 9NH

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ORIFLAME EXKLUSIV
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 3, 9, 25, 14
: ===Handbags; Holdalls; Koper; Kulit dan imitasi kulit; Penitipan bagasi; Ransel; Tas; Tas perlengkapan mandi; bagasi dan tas
bepergian; dasi kasus; dompet; kasing dan pemegang kartu kredit; kasus dokumen dan pemegang dokumen (tas jinjing);
kasus kecantikan; kasus perjalanan; koper; membawa tas; payung; ransel; sabuk bahu dari kulit; tas; tas bahu; tas dan
garmen pembawa; tongkat berjalan; yang mulia===
===Antiperspirant; Deodoran; Eau de Cologne; Eyeliner; Kosmetik; Lipstik; Maskara; Parfum; Pasta gigi; Pengkondisian nonobat dan persiapan perawatan untuk aplikasi untuk rambut, kulit kepala, kulit dan kuku; Perlengkapan mandi; Sabun;
Shampoo; Wewangian; bedak bubuk; dandan; dokter gigi; gel mencukur; kapas dalam bentuk tisu untuk penggunaan
kosmetik; kapas untuk tujuan kosmetik; kapas wol, tongkat, kuncup, swab, puff, bola dan bantalan untuk keperluan kosmetik;
kepulan dan bantalan kapas diresapi dengan persiapan penghapus make-up.; kondisioner rambut; krim bercela dan gel
bercela; krim cukur; kuku pernis penghilang; kulit toner; lotion rambut; mandi dan shower minyak, gel, krim dan busa; masker
wajah dan tubuh; mencuci mulut; mencuci wajah; minyak esensial dan herbal; pelembab kulit; pembersih kulit dan hydrator;
penghapus make-up; pernis kuku; persiapan make-up; persiapan penggunaan di bak mandi atau shower; persiapan
perawatan kaki (tanpa obat); persiapan pra-mencukur; persiapan setelah bercukur; persiapan toilet non-obat; rambut
semprotan dan gel rambut; sabun mencukur; scrub wajah dan tubuh; toilet air===
===Kacamata; aplikasi perangkat lunak yang dikirim secara online melalui browser web atau sebagai aplikasi yang dapat
diunduh atau aplikasi yang dikirim ke perangkat komputasi apa pun termasuk komputer desktop, laptop dan tablet serta
perangkat seluler; aplikasi piranti lunak; bagian dan perlengkapan untuk semua barang di atas.; bingkai untuk kacamata dan
kacamata hitam; kacamata dan kacamata hitam; kasing laptop; kotak (kasing) untuk kacamata dan kacamata hitam; lensa
untuk kacamata dan kacamata hitam; paket daya (baterai); pengisi daya; penutup dan kasing ponsel; penutup dan lengan
laptop; perangkat lunak dan aplikasi yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang dapat diunduh; tali, tali dan rantai untuk
kacamata dan kacamata hitam; tas laptop===
===Pakaian, alas kaki, tutup kepala.===
===Logam mulia dan paduannya; Watches; batu berharga; batu semi mulia; instrumen horologi dan kronometrik; jam;
perhiasan===

540 Etiket

Halaman 128 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531302
: 18/12/2019 00:00:00
: 2051173 15/11/2019 AU
: Worley Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Level 15, 141 Walker Street NORTH SYDNEY NSW 2060
:
: ANZ Tower, 161 Castlereagh St SYDNEY NSW 2000

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: WORLEY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 37, 7, 40, 9, 41, 42, 45
:
===Administrasi Bisnis; Akuntansi; Jasa Pengadaan termasuk pengadaan kontrak (untuk orang lain); Layanan Logistik
(manajemen bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); Layanan manajemen bisnis bagi orang lain dalam kasus krisis
dan darurat; Layanan manajemen proyek bisnis; Layanan manajemen rantai suplai; Layanan pengecer, yaitu, Layanan
distribusi, termasuk yang disediakan secara online dan melalui platform e-commerce; Layanan ritel dan grosir, termasuk yang
disediakan secara online dan melalui platform e-commerce; Manajemen Bisnis; bantuan manajemen komersial atau industri;
bisnis dan audit keuangan; fungsi Kantor; hubungan Masyarakat; iklan; informasi bisnis; konsultasi dan layanan informasi
sehubungan dengan yang disebutkan di atas.; konsultasi manajemen personil; manajemen bisnis dan konsultasi di bidang
manajemen Supply Chain dan logistik; manajemen risiko bisnis dan layanan konsultasi kinerja bisnis termasuk dalam
kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja; menyediakan staf; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; pemasaran;
penyediaan pasar on-line untuk pembelian dan penjualan barang dan Jasa; riset pemasaran===
===Asuransi; Jasa Keuangan; Layanan Keuangan proyek; Layanan investasi modal; Layanan moneter; Manajemen aset;
layanan investasi; manajemen aset investasi; manajemen aset keuangan; manajemen dana; manajemen keuangan;
manajemen risiko keuangan dan asuransi dan Jasa penasehat; penyediaan kredit; urusan keuangan===
===Bangunan; Instalasi dan pemeliharaan perangkat keras komputer; Jasa pemeliharaan industri, yaitu, menghilangkan
katalis dari tempat tidur proses industri, tank, dan kapal; Jasa pemeliharaan industri, yaitu, menghilangkan residu proses dari
tempat tidur proses industri, tank, dan kapal; Jasa pemeliharaan industri, yaitu, pembuangan Adsorben dari proses industri
tempat tidur, tank, dan pembuluh; Layanan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan di kelas ini; Manajemen konstruksi;
Penyewaan dan penyewaan peralatan konstruksi dan bangunan dan instrumen; ekstraksi gas; ekstraksi minyak; konsultasi
dan layanan informasi sehubungan dengan semua yang disebutkan di atas.; manajemen proyek konstruksi; membersihkan
limbah industri, bahan kimia dan bahan seperti katalis dan Lumpur, dari situs industri termasuk tank dan kapal; pembersihan
bangunan, lokasi konstruksi, lokasi industri; pemeliharaan pembangkit listrik, peralatan dan instrumen untuk produksi energi
dan listrik; pengeboran minyak dan gas===
===Bagian dan aksesori untuk semua yang disebutkan di atas.; Mesin dan peralatan untuk pertambangan, pembersihan,
penyortiran, pencucian, pengolahan, filtrasi, pengelolaan limbah dan daur ulang; Mesin mineworking; Mesin pembuangan
limbah; Robot industri; mekanisme kontrol untuk mesin, mesin atau motor; peralatan pembersih mekanis, listrik; peralatan
robotik untuk menangani material; robot membersihkan mesin===
===Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik; Pengobatan bahan termasuk dengan cara
pengolahan kimia; daur ulang limbah; daur ulang limbah dan sampah; daur ulang untuk tujuan offsetting karbon; detoksifikasi
dan dekontaminasi bahan berbahaya; fabrikasi bagian, perlengkapan dan prototipe untuk pesanan dan spesifikasi orang lain;
fabrikasi kustom barang atau bahan (untuk orang lain) seperti pipa dipesan lebih dahulu, metalwork, bengkel tukang kayu,
panel kontrol dan panel listrik; konsultasi teknis di bidang produksi energi matahari; memilah dan bahan daur ulang, menjadi
layanan transformasi limbah; pembangkit listrik; pembangkit listrik dari energi matahari; pemurnian udara; penghancuran
limbah; pengobatan air; pengolahan air dan limbah; pengolahan gas; pengolahan limbah dan sampah; produksi dan
pengolahan bahan bakar dan sumber energi lainnya; produksi energi; produksi energi dengan pembangkit listrik; produksi
energi listrik dari sumber terbarukan; produksi pembangkit listrik tenaga air===
===Bagian dan aksesori untuk semua yang disebutkan di atas; Komputer; Perangkat lunak; alat pemadam kebakaran; alat
untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; aplikasi perangkat lunak yang dapat didownload; baterai
surya; menghitung perangkat; panel surya.; pengukuran, sinyal, pendeteksian, pengujian, pemeriksaan, alat dan alat bantu
penyelamatan nyawa dan; peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau
mengendalikan listrik; peralatan pengolahan data; perangkat catu daya (transformer); perangkat keras komputer; publikasi
elektronik (dapat didownload) termasuk podcast dan publikasi elektronik (download) dijual dan didistribusikan secara online;
tenaga surya aparat operasi===
===Pendidikan; menyediakan pelatihan; menyelenggarakan kelas, pelatihan, seminar, konferensi dan Workshop di bidang
konstruksi, rekayasa, keselamatan bangunan, Bisnis, manajemen Supply Chain, manajemen proyek, dan kesehatan dan
keselamatan kerja===
===Analisis industri, penelitian industri dan jasa desain industri; Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer; Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, manajemen rantai pasokan dan e-bisnis
portal; Desain, pengembangan dan pengujian perangkat keras komputer; Desain, pengembangan, layanan konsultasi
teknologi informasi; Hosting perangkat lunak sebagai layanan (SaaS); Jasa Desain arsitektur; Jasa Desain rekayasa; Jasa
konsultasi lingkungan dan konsultansi keberlanjutan; Jasa manajemen proyek rekayasa; Jasa penilaian lingkungan; Jasa
survei; Layanan Hosting portal Web; Layanan Monitoring lingkungan; Layanan analisis dan pengujian untuk industri minyak,
gas, pertambangan, kimia, petrokimia dan atau energi; Layanan dukungan teknologi komputer, yaitu layanan meja bantuan;
Layanan konsultasi teknologi untuk membantu dalam Layanan uji tuntas teknis dan komersial; Layanan kontrol dan otentikasi
kualitas; Pemetaan geografis; Penyimpanan komputerisasi bisnis dan informasi komersial; Survei Geologi; Teknik; analisa
data teknis; analisis ilmiah dan industri dan penelitian untuk industri minyak, gas, pertambangan, kimia, petrokimia dan energi;

540 Etiket
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bahan pengujian; desain jaringan komputer untuk orang lain; eksplorasi gas; eksplorasi minyak; energi audit; instalasi,
pengujian, memperbarui, manajemen dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; konsultasi dan jasa konsultasi di bidang
penggunaan energi dan efisiensi energi; layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan desain yang berkaitan dengannya;
melakukan studi kelayakan rekayasa; online penyediaan perangkat lunak berbasis web (non-download); pengembangan
perangkat lunak komputer dan layanan dukungan; penyediaan online aplikasi berbasis web (non-download); penyediaan
online aplikasi berbasis web interaktif (non-download); penyelidikan ilmiah dan teknologi dalam kaitannya dengan kegagalan
industri; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS); perencanaan arsitektur; teknologi informasi (it) Jasa (hardware komputer,
Software dan peripheral desain dan teknis konsultasi)===
===Inspeksi pabrik, bangunan, lokasi konstruksi, dan fasilitas dalam kaitannya dengan keselamatan; Layanan informasi dan
konsultasi terkait dengan keselamatan; Layanan konsultasi keselamatan kebakaran; Layanan mediasi termasuk layanan
mediasi hubungan industri; keamanan untuk meningkatkan keselamatan di tempat kerja===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531805
: 18/12/2019 00:00:00
: 2051172 15/11/2019 AU
: Worley Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Level 15, 141 Walker Street NORTH SYDNEY NSW 2060
:
: ANZ Tower, 161 Castlereagh St SYDNEY NSW 2000

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Worley energy chemicals resources
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 37, 7, 40, 9, 41, 42, 45
: ===Administrasi Bisnis; Akuntansi; Jasa Pengadaan termasuk pengadaan kontrak (untuk orang lain); Layanan Logistik

540 Etiket

(manajemen bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); Layanan manajemen bisnis bagi orang lain dalam kasus krisis
dan darurat; Layanan manajemen proyek bisnis; Layanan manajemen rantai suplai; Layanan pengecer, yaitu, Layanan
distribusi, termasuk yang disediakan secara online dan melalui platform e-commerce; Layanan ritel dan grosir, termasuk yang
disediakan secara online dan melalui platform e-commerce; Manajemen Bisnis; bantuan manajemen komersial atau industri;
bisnis dan audit keuangan; fungsi Kantor; hubungan Masyarakat; iklan; informasi bisnis; konsultasi dan layanan informasi
sehubungan dengan yang disebutkan di atas.; konsultasi manajemen personil; manajemen bisnis dan konsultasi di bidang
manajemen Supply Chain dan logistik; manajemen risiko bisnis dan layanan konsultasi kinerja bisnis termasuk dalam
kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja; menyediakan staf; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; pemasaran;
penyediaan pasar on-line untuk pembelian dan penjualan barang dan Jasa; riset pemasaran===
===Asuransi; Jasa Keuangan; Layanan Keuangan proyek; Layanan investasi modal; Layanan moneter; Manajemen aset;
konsultasi dan layanan informasi sehubungan dengan semua yang disebutkan di atas.; layanan investasi; manajemen aset
investasi; manajemen aset keuangan; manajemen dana; manajemen keuangan; manajemen risiko keuangan dan asuransi
dan Jasa penasehat; penyediaan kredit; urusan keuangan===
===Bangunan; Instalasi dan pemeliharaan perangkat keras komputer; Jasa pemeliharaan industri, yaitu, menghilangkan
katalis dari tempat tidur proses industri, tank, dan kapal; Jasa pemeliharaan industri, yaitu, menghilangkan residu proses dari
tempat tidur proses industri, tank, dan kapal; Jasa pemeliharaan industri, yaitu, pembuangan Adsorben dari proses industri
tempat tidur, tank, dan pembuluh; Layanan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan di kelas ini; Manajemen konstruksi;
Penyewaan dan penyewaan peralatan konstruksi dan bangunan dan instrumen; ekstraksi gas; ekstraksi minyak; manajemen
proyek konstruksi; membersihkan limbah industri, bahan kimia dan bahan seperti katalis dan Lumpur, dari situs industri
termasuk tank dan kapal; pembersihan bangunan, lokasi konstruksi, lokasi industri; pemeliharaan pembangkit listrik, peralatan
dan instrumen untuk produksi energi dan listrik; pengeboran minyak dan gas===
===Bagian dan aksesori untuk semua yang disebutkan di atas.; Mesin dan peralatan untuk pertambangan, pembersihan,
penyortiran, pencucian, pengolahan, filtrasi, pengelolaan limbah dan daur ulang; Mesin mineworking; Mesin pembuangan
limbah; Robot industri; mekanisme kontrol untuk mesin, mesin atau motor; peralatan pembersih mekanis, listrik; peralatan
robotik untuk menangani material; robot membersihkan mesin===
===Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik; Pengobatan bahan termasuk dengan cara
pengolahan kimia; daur ulang limbah; daur ulang limbah dan sampah; daur ulang untuk tujuan offsetting karbon; detoksifikasi
dan dekontaminasi bahan berbahaya; fabrikasi bagian, perlengkapan dan prototipe untuk pesanan dan spesifikasi orang lain;
fabrikasi kustom barang atau bahan (untuk orang lain) seperti pipa dipesan lebih dahulu, metalwork, bengkel tukang kayu,
panel kontrol dan panel listrik; konsultasi teknis di bidang produksi energi matahari; memilah dan bahan daur ulang, menjadi
layanan transformasi limbah; pembangkit listrik; pembangkit listrik dari energi matahari; pemurnian udara; penghancuran
limbah; pengobatan air; pengolahan air dan limbah; pengolahan gas; pengolahan limbah dan sampah; produksi dan
pengolahan bahan bakar dan sumber energi lainnya; produksi energi; produksi energi dengan pembangkit listrik; produksi
energi listrik dari sumber terbarukan; produksi pembangkit listrik tenaga air===
===Bagian dan aksesori untuk semua yang disebutkan di atas; Komputer; Perangkat lunak; alat pemadam kebakaran; alat
untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; aplikasi perangkat lunak yang dapat didownload; baterai
surya; menghitung perangkat; panel surya.; pengukuran, sinyal, pendeteksian, pengujian, pemeriksaan, alat dan alat bantu
penyelamatan nyawa dan; peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau
mengendalikan listrik; peralatan pengolahan data; perangkat catu daya (transformer); perangkat keras komputer; publikasi
elektronik (dapat didownload) termasuk podcast dan publikasi elektronik (download) dijual dan didistribusikan secara online;
tenaga surya aparat operasi===
===Pendidikan; menyediakan pelatihan; menyelenggarakan kelas, pelatihan, seminar, konferensi dan Workshop di bidang
konstruksi, rekayasa, keselamatan bangunan, Bisnis, manajemen Supply Chain, manajemen proyek, dan kesehatan dan
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keselamatan kerja===
===Analisis industri, penelitian industri dan jasa desain industri; Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer; Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, manajemen rantai pasokan dan e-bisnis
portal; Desain, pengembangan dan pengujian perangkat keras komputer; Desain, pengembangan, layanan konsultasi
teknologi informasi; Hosting perangkat lunak sebagai layanan (SaaS); Jasa Desain arsitektur; Jasa Desain rekayasa; Jasa
konsultasi lingkungan dan konsultansi keberlanjutan; Jasa manajemen proyek rekayasa; Jasa penilaian lingkungan; Jasa
survei; Layanan Hosting portal Web; Layanan Monitoring lingkungan; Layanan analisis dan pengujian untuk industri minyak,
gas, pertambangan, kimia, petrokimia dan atau energi; Layanan dukungan teknologi komputer, yaitu layanan meja bantuan;
Layanan konsultasi teknologi untuk membantu dalam Layanan uji tuntas teknis dan komersial; Layanan kontrol dan otentikasi
kualitas; Pemetaan geografis; Penyimpanan komputerisasi bisnis dan informasi komersial; Survei Geologi; Teknik; analisa
data teknis; analisis ilmiah dan industri dan penelitian untuk industri minyak, gas, pertambangan, kimia, petrokimia dan energi;
bahan pengujian; desain jaringan komputer untuk orang lain; eksplorasi gas; eksplorasi minyak; energi audit; instalasi,
pengujian, memperbarui, manajemen dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; konsultasi dan jasa konsultasi di bidang
penggunaan energi dan efisiensi energi; layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan desain yang berkaitan dengannya;
melakukan studi kelayakan rekayasa; online penyediaan perangkat lunak berbasis web (non-download); pengembangan
perangkat lunak komputer dan layanan dukungan; penyediaan online aplikasi berbasis web (non-download); penyediaan
online aplikasi berbasis web interaktif (non-download); penyelidikan ilmiah dan teknologi dalam kaitannya dengan kegagalan
industri; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS); perencanaan arsitektur; teknologi informasi (it) Jasa (hardware komputer,
Software dan peripheral desain dan teknis konsultasi)===
===Inspeksi pabrik, bangunan, lokasi konstruksi, dan fasilitas dalam kaitannya dengan keselamatan; Layanan informasi dan
konsultasi terkait dengan keselamatan; Layanan konsultasi keselamatan kebakaran; Layanan mediasi termasuk layanan
mediasi hubungan industri; keamanan untuk meningkatkan keselamatan di tempat kerja===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533540
: 18/12/2019 00:00:00
: 740388 29/11/2019 CH
: Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Chollerstrasse 4 CH-6300 Zug
: WEINMANN ZIMMERLI
: Apollostrasse 2, Postfach CH-8032 Zürich

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TOBLERONE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue, buff, gold and red
: 29, 30
: ===Buah kering, kaleng, dimasak dan dikukus; Keju; Krim; Makanan Ringan berdasarkan kentang, sayuran atau buahbuahan; Semua barang tersebut di atas adalah asal Swiss.; Yoghurt; buah menyebar; hazelnut menyebar; jeli untuk makanan;
kakao mentega; keju cottage; keju segar; krim kocok; makanan pencuci mulut dan persiapan untuk persiapan pencuci mulut
berdasarkan produk susu; makanan penutup yang terbuat dari susu pengganti; minum yogurt; minuman berbahan dasar susu;
minuman berbahan dasar susu pengganti; minuman berbasis yogurt; minuman bercitarasa susu, termasuk minuman
beraroma berbahan dasar susu yang mengandung cokelat, coklat putih dan kopi; nasi susu; panggang, kering, asin dan
dibumbui kacang; pasta keju; penyebaran keju; produk berbasis keju; produk susu; produk susu pengganti; produk susu,
terutama makanan penutup susu dan makanan penutup susu dingin, termasuk krim dan produk berbasis yoghurt; santan;
selai; selai berbasis kacang; selai jeruk; susu almon; susu bubuk; susu dan produk susu; susu gandum; susu getar; susu
kacang; susu kedelai; susu menyebar===
===Adonan Pastri; Cookie; Kue; Madu; Puding; Teh; Truffle; Wafer; biji cokelat; biskuit, kue; brownies; cokelat; cokelat
menyebar; ekstrak kopi; es krim; gula dan pemanis alami; gula-gula, terutama gula-gula dan gula-gula; jagung bakar dan
popcorn; kopi; kue beku; kue keju; makanan penutup beku; makanan penutup berbasis karbohidrat, terutama makanan
penutup cokelat, makanan penutup berbasis cokelat yang disiapkan, makanan penutup yang disiapkan [permen]; makanan
penutup dingin; makanan ringan berdasarkan jagung, beras, gandum, gandum hitam atau adonan kue; makanan ringan dalam
bentuk popcorn dan keripik jagung; manisan dingin dan es; minuman cokelat, minuman kopi dan persiapan untuk minuman
tersebut; minuman kakao; pengganti kopi; persiapan berbasis sereal; produk berbasis adonan; puding krim; serbat [es]; sereal
sarapan; wafel; yogurt beku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534287
: 18/12/2019 00:00:00
: 018084259 21/06/2019 EM
: Oriflame Cosmetics AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c/o Oriflame Global Management AG, Bleicheplatz 3 CH-8200 Schaffhausen
: SIPARA LIMITED
: Rochester House, Eynsham Road Farmoor, Oxfordshire OX2 9NH

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: ORIFLAME BABY O'
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Antiperspirant; Deodoran; Eau de Cologne; Eyeliner; Kosmetik; Lipstik; Maskara; Parfum; Pasta gigi; Pengkondisian nonobat dan persiapan perawatan untuk aplikasi untuk rambut, kulit kepala, kulit dan kuku; Perlengkapan mandi; Sabun;
Shampoo; Wewangian; bedak bubuk; dandan; dokter gigi; gel mencukur; kondisioner rambut; krim bercela dan gel bercela;
krim cukur; kuku pernis penghilang; kulit toner; lotion rambut; mandi dan shower minyak, gel, krim dan busa; masker wajah
dan tubuh; mencuci wajah; minyak esensial dan herbal; pelembab kulit; pembersih kulit dan hydrator; pernis kuku; persiapan
make-up; persiapan penggunaan di bak mandi atau shower; persiapan perawatan kaki (non-obat).; persiapan pra-mencukur;
persiapan setelah bercukur; persiapan toilet non-obat; persiapan untuk digunakan sebelum bercukur dan setelah bercukur;
rambut semprotan dan gel rambut; sabun mencukur; scrub wajah dan tubuh; toilet air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201536472
: 18/12/2019 00:00:00
: 4020190095473 20/06/2019 KR
: Content Wavve Corp.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: (Sangam-dong, SBS PRISM TOWER) 14th Floor, 82, Sangamsan-ro, Mapo-gu
Seoul
: SHINSEGI PATENT LAW FIRM
: 25, Seolleung-ro 119-gil, Gangnam-gu Seoul 06100

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: wavve
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black, white, light blue, blue, dark blue.
: 38
: ===Layanan kantor berita; Layanan portal internet.; Pengoperasian jaringan telekomunikasi broadband; Penyiaran nirkabel;
Penyiaran televisi kabel; Siaran Radio; komunikasi radio; layanan pesan suara; menyediakan saluran telekomunikasi untuk
layanan teleshopping; pengiriman pesan; penyewaan set-top box; siaran film dan televisi fitur atau program, termasuk di
Internet, pada jaringan komunikasi mobile dan pada media lain; telekomunikasi melalui e-mail; transmisi Berita; transmisi
elektronik suara, data dan gambar oleh televisi dan video penyiaran; transmisi file digital; transmisi informasi melalui jaringan
nasional dan internasional; transmisi konten multimedia melalui layar N; transmisi satelit dan layanan penyiaran televisi;
transmisi satelit data, suara dan gambar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201548131
: 18/12/2019 00:00:00
:
: PANO GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Worringer Str. 109 40210 Düsseldorf
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ASUS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7, 11, 12
: ===Penyedot debu; alat genggam, selain yang dioperasikan dengan tangan; blower yang dioperasikan dengan daya;
dispenser pelumas yang dioperasikan dengan daya untuk alat berat; filter debu dan tas untuk penyedot debu; gunting lindung
nilai yang digerakkan oleh daya; kantong penyedot debu; mesin cuci untuk keperluan rumah tangga.; mesin dan peralatan
untuk polishing [listrik]; mesin pembilasan; mesin pemotong rumput [mesin]; mesin penyemprotan yang dioperasikan dengan
daya genggam; penggiling [hand-held power driven]; penyedot debu listrik; penyedot debu listrik dan komponennya; penyedot
debu robotik; penyedot debu tanpa kabel; penyemprot yang dioperasikan dengan daya; roda penggilingan yang dioperasikan
dengan daya; shredders [rumput kekuasaan dan alat-alat taman]===
===Fittings untuk tujuan sanitasi; blower yang dioperasikan secara elektrik untuk tujuan ventilasi; pemanas yang didukung
oleh energi matahari; perangkat ventilasi yang didukung oleh energi matahari; perangkat yang dioperasikan secara elektrik
untuk pendinginan.===
===Sepeda; Sepeda motor; Siklus; Skuter bertenaga listrik; ban sepeda; operator sepeda; roda sepeda; sepeda bermotor;
sepeda lipat.; sepeda motor; skuter bermotor; skuter bermotor dan non-bermotor untuk transportasi orang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: M0020201528492
: 19/12/2019 00:00:00
: 018131849 02/10/2019 EM

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 132 dari 595

730

Nama Pemohon

: Gino Sorbillo Pizza Consulting srl

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via G. Ruoppolo 105 I-80128 Napoli
:
: Via dei Fiorentini N.10 I-80133 Napoli

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Sorbillo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 43
: ===Layanan Bar; Layanan Bistro; Layanan Perjamuan; Layanan Restoran Take-Out; Layanan kantin; Layanan makanan dan
minuman yang dibawa pergi; Menyediakan akomodasi sementara; Pub; delicatessens [Restoran]; informasi dan saran
sehubungan dengan persiapan makanan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; katering makanan dan minuman.; layanan bar
anggur; layanan bar bir; layanan bar dan restoran; layanan caf; layanan kedai es krim; layanan koki pribadi; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan dekorasi pizza; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyediaan makanan; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan persiapan makanan; layanan restoran; layanan restoran mobile; layanan snack-bar; layanan takeaway;
layanan untuk menyediakan makanan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan
minuman; layanan untuk persiapan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan Bar; penyajian minuman beralkohol;
penyediaan informasi yang berkaitan dengan persiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
restoran; penyewaan furnitur, linen, pengaturan meja, dan peralatan untuk penyediaan makanan dan minuman; restoran
pizza; sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan makanan pasangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530919
: 19/12/2019 00:00:00
: 302019000095607 16/12/2019 IT
: CASALI 2.0 SRL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via Pio La Torre 17 I-60022 CASTELFIDARDO (AN)
: ING. CLAUDIO BALDI S.R.L.
: Viale Cavallotti 13 I-60035 JESI (AN)

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CASALI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 20, 25
: ===Dowel Lift, bukan dari logam.===
===Fitting dari logam untuk alas kaki; Sandal; Sepatu; Sepatu olahraga; Sol dalam; Sol untuk alas kaki; Tumit; alas kaki
uppers; atas Lift untuk Sepatu; atas Lift untuk sepatu wanita; bilur bilur untuk alas kaki; galoshes; headwear.; heelpieces untuk
alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaku untuk Sepatu; kotak kaki; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; pakaian; pelindung tumit;
perangkat non-slipping untuk alas kaki; pergelangan kaki sepatu; sepatu bot; sepatu kulit; sisipan sepatu untuk tujuan nonortopedi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531759
: 19/12/2019 00:00:00
: 302019000095610 16/12/2019 IT
: CASALI 2.0 SRL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via Pio La Torre 17 I-60022 CASTELFIDARDO (AN)
:
: Viale Cavallotti 13 I-60035 JESI (AN)

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: C
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 20, 25
: ===Dowel Lift, bukan dari logam.===

540 Etiket

540 Etiket

===Fitting dari logam untuk alas kaki; Sandal; Sepatu; Sepatu olahraga; Sol dalam; Sol untuk alas kaki; Tumit; alas kaki
uppers; atas Lift untuk Sepatu; atas Lift untuk sepatu wanita; bilur bilur untuk alas kaki; galoshes; headwear.; heelpieces untuk

Halaman 133 dari 595

alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaku untuk Sepatu; kotak kaki; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; pakaian; perangkat nonslipping untuk alas kaki; pergelangan kaki sepatu; sepatu bot; sepatu kulit; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; tumit
pelindung===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532896
: 19/12/2019 00:00:00
:
: Trodat GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Linzer Str. 156 A-4600 Wels
:
: Linzer Str. 156 A-4600 Wels

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: trodat
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 9
: ===Bagian untuk perangko Self-inking, perangko pra-warna, perangko tangan atau penekan segel, termasuk bagian
perumahan, Grip Cap, penutup stempel, stamping atau sisipan pelat embossing, tape set [persyaratan kantor]; Karton;
Menggambar template; Panel cetakan untuk menekan segel tangan; Persyaratan kantor; Stamping tinta; Ukiran; alat tulis; alat
tulis, termasuk dengan perangko terpadu dan bantalan stempel; bahan ajar [kecuali peralatan]; bahan seniman; bantalan cat;
bantalan tinta, khususnya pengganti bantalan tinta; casing stempel; dasar Cap; dudukan untuk prangko; embossing perangko;
embossing pukulan; formulir, manual [buku pegangan], dokumentasi program cetak.; foto-foto; huruf stensil; jenis printer;
kasus untuk perangko [segel]; lembar grafis tercetak (ukiran); lengan untuk memegang dan melindungi prangko; materi
cetakan; materi penjilidan; menandai prangko; mencetak blok; menggosok turun transfer; menulis dan stamping
mengimplementasikan untuk penggunaan kantor; pelat dan pelat berlapis untuk keperluan inskripsi atau penggunaan kantor;
pelat stensil; pelat teks untuk perangko dan piring teks kosong; pelat ukiran dan prasasti; pelat yang dapat ditandai atau diukir;
pemegang prangko [segel]; perangkat stamping untuk penggunaan kantor; perangko pra-tinta dan prangko Self-inking;
perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; persyaratan kantor; persyaratan kantor perorangan atau yang
dipersonalisasi; persyaratan kantor yang diukir atau dapat diukir; poster; publikasi cetak; rak stempel dokumen; representasi
grafis; reproduksi grafis; segel menekan; singkatan prangko; sisipan untuk pelat ukiran dan prasasti; stempel berdiri; stempel
kasus; stempel segel dan peralatan stempel, khususnya, stempel tangan, perangko kantor, perangko saku, perangko angka,
perangko kata, perangko tanggal, pola atau perangko foto; stiker [alat tulis]; suku cadang untuk perangkat stamping untuk
kantor atau alat tulis digunakan; tanda kertas, label dan lencana; tangan-dioperasikan perangkat stamping untuk penggunaan
kantor; tinta Cap===
===Laser dan mesin laser (bukan untuk tujuan medis); Layar sentuh; Mesin Fotokopi untuk ukiran template fisik atau
elektronik pada produk atau benda kerja; Peralatan laser untuk inscribing, Cutting, ukiran dan penandaan; alat untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; antarmuka untuk komputer; aparat listrik dan elektronik untuk
menerapkan prangko ke permukaan, khususnya untuk inspeksi dan tujuan keamanan [tidak untuk penggunaan kantor];
compact disc, DVD dan media perekaman digital lainnya; encoders, khususnya encoding prangko; ilmiah, bahari, survei,
fotografi, sinematografi, optik, menimbang, mengukur, sinyal, memeriksa (pengawasan), menyelamatkan nyawa dan mengajar
aparat dan instrumen; komponen untuk semua barang tersebut di atas; komputer otomatis berbasis mesin untuk mengimpor,
menyalin, menciptakan dan merancang tata letak template ukiran; label identifikasi [dikodekan]; label identifikasi [magnetik];
label identifikasi [terbaca mesin]; label kode batang, dikodekan.; laser untuk produk mesin, benda kerja dan permukaan benda
kerja; laser untuk tujuan kosmetik dan estetika (bukan untuk tujuan medis); operator data yang dapat dibaca komputer;
operator data yang direkam dan operator data magnetik; peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah,
mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik; peralatan pemindaian gambar; peralatan pemrosesan data dan
komputer; peralatan penyalinan, termasuk yang dirancang sebagai Pengukiran laser; peralatan untuk barang tersebut di atas;
peralatan untuk memindai template dan mengukir ke permukaan, khususnya oleh laser; peralatan untuk mengendalikan
paparan terhadap cahaya dari bahan yang peka terhadap cahaya dalam prosedur fotografis; perangkat laser terkomputerisasi,
peralatan Laser, mesin laser dan instalasi laser; perangkat lunak; perangkat lunak dan firmware untuk laser, peralatan Laser
dan peralatan untuk medis (termasuk dermatologi dan kedokteran hewan), bedah, kosmetik dan estetika tujuan; perangkat
lunak dan firmware untuk operasi dan pengendalian peralatan, alat, Mesin dan instalasi; perangkat lunak grafis; perangkat
lunak untuk embedding iklan online di website; perangkat lunak untuk memberikan tata letak untuk ukiran atau printer ukiran;
perangkat lunak untuk membuat aplikasi database dan publikasi elektronik; perangkat lunak untuk memproses transaksi
bisnis; perangkat lunak untuk mengatur transaksi online; perangkat lunak untuk mengevaluasi perilaku pelanggan di toko
online; perangkat lunak untuk menggambar layout; perangkat lunak untuk mengimpor, menyalin, membuat atau memproses
desain grafis, logo atau huruf; perangkat lunak untuk mengoperasikan toko online; perangkat lunak untuk menyewa ruang
iklan di situs web; perangkat lunak untuk pemrograman dan menghasilkan operator informasi, dalam bentuk tertentu dan
perangko, perangkat lunak untuk aplikasi multimedia, perangkat lunak untuk membuat halaman internet dan publikasi internet;
perangkat lunak untuk perdagangan melalui jaringan komunikasi global; periferal diadaptasi untuk digunakan dengan
komputer; sumber sinar laser dan resonator laser; terdiri dari komponen elektronik, yaitu keripik, sensor, kontrol atau tampilan;
ukiran printer untuk komputer dan instalasi komputer interaktif, khususnya sistem kios; unit dengan sensor untuk
mengendalikan emisi cahaya untuk pengeringan pencetakan atau stamping tinta; unit masukan dan kontrol untuk komputer,
perangkat lunak dan peralatan Laser===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku Tokyo 104-8340
: HONDA Keiko
: 6th Floor, Yusei Fukushi Kotohira Bldg., 14-1, Toranomon 1-chome, Minato-ku Tokyo
105-0001

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: B
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Red, black.
: 35, 37, 38, 39, 9, 42
: ===Manajemen inventaris ter komputerisasi yang menampilkan pelacakan ban kepada orang lain; informasi, saran dan
konsultasi yang diberikan sehubungan dengan layanan manajemen berlangganan di bidang penyewaan, penyewaan,
penyewaan, penggantian, perbaikan, inspeksi, pemeliharaan, pemantauan, manajemen dan pembelian sewa ban dan suku
cadang kendaraan; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan layanan manajemen operasi, logistik, solusi transportasi
dan distribusi, pemeliharaan kendaraan, dan biaya mengemudi yang dioptimalkan.; layanan manajemen bisnis, yaitu
mengelola armada kendaraan bermotor komersial, kinerja kendaraan, dan tenaga kerja; layanan manajemen langganan
sehubungan dengan penyewaan, penyewaan, penyewaan, penggantian, perbaikan, inspeksi, pemeliharaan, pemantauan,
manajemen dan penyewaan pembelian ban dan suku cadang kendaraan; layanan pemesanan on-line terinde komputerisasi
termasuk pelacakan, lokasi, dan pemantauan ban; manajemen database komputerisasi dalam kaitannya dengan pelacakan,
lokasi dan pemantauan kendaraan, atau ban===
===Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan telematika dan peralatan navigasi untuk kendaraan, termasuk peralatan untuk
mengirimkan data kendaraan, pesan dan informasi; informasi, saran dan konsultasi yang diberikan sehubungan dengan
semua layanan tersebut di atas; inspeksi ban dan kendaraan sebelum pemeliharaan dan perbaikan; inspeksi ban dan
kendaraan sebelum pemeliharaan dan perbaikan retreading ban; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan aparat untuk
menemukan kendaraan, peralatan anti-pencurian untuk kendaraan, navigasi elektronik dan peralatan pelacakan untuk
digunakan dalam kendaraan; konsultasi, informasi dan layanan inspeksi yang berkaitan dengan perbaikan dan pemeliharaan
ban dan kendaraan; konsultasi, informasi dan layanan inspeksi yang berkaitan dengan retread ban; konsultasi, informasi,
saran dan layanan inspeksi yang berkaitan dengan pemeliharaan ban untuk mencegah defleksi ban, untuk pemeliharaan yang
aman dan perbaikan kendaraan; layanan pemeliharaan, pemasangan, dan penggantian yang diberikan sehubungan dengan
ban dan suku cadang kendaraan; memberikan informasi tentang perawatan ban, pembacaan ulang ban, dan penggunaan ban
kepada konsumen, dealer ban, penyedia layanan dan manajer armada; memberikan informasi tentang tekanan ban dan suhu
ban untuk perawatan ban kendaraan melalui telekomunikasi; perbaikan, inspeksi, instalasi, penggantian, pemeliharaan
pesawat termasuk ban dan roda untuk pesawat terbang, dan informasi, saran dan layanan konsultasi yang berkaitan
dengannya.; retreading ban, yaitu, membaca kembali ban, dan memberikan saran, informasi perbaikan dan pemeliharaan di
bidang retreading ban===
===Layanan telekomunikasi; layanan penyiaran yang berkaitan dengan lalu lintas, transportasi dan pekerjaan jalan; layanan
telekomunikasi untuk memperbarui peta, firmware, dan perangkat lunak melalui udara; layanan telekomunikasi untuk
mengirim/menerima pesan dan pesanan melalui terminal pengemudi dalam kendaraan; layanan telekomunikasi yang aman
atau tidak aman, transmisi dan pengiriman data digital, khususnya untuk sistem navigasi, perencana rute dan penggunaan
peta elektronik.; layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan lalu lintas, transportasi dan pekerjaan jalan; menyediakan
akses sementara ke perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang menyediakan gambar peta dan informasi geografis dan
rencana perjalanan yang diperoleh dengan bantuan sistem posisi global [GPS] untuk memungkinkan orang lain menentukan
lokasi atau arah secara akurat; pengiriman dan pengiriman data digital; transfer data nirkabel; transfer nirkabel data digital,
terutama untuk peralatan transmisi, sistem lokasi dan sistem anti-pencurian pada kendaraan, sistem navigasi; transmisi dan
distribusi data digital, terutama untuk peralatan transmisi, sistem lokasi dan sistem anti-pencurian pada kendaraan, sistem
navigasi; transmisi elektronik data dan dokumen melalui terminal komputer dan aplikasi mobile===
===Transportasi; konsultasi yang berkaitan dengan lalu lintas, perjalanan dan pekerjaan jalan, yaitu memantau lalu lintas dan
menerima peringatan dari kendaraan; layanan penasihat yang berkaitan dengan penyimpanan ban.; logistik dan manajemen
armada yaitu melacak, menemukan dan memantau kendaraan; menyediakan layanan navigasi dan informasi, yaitu informasi
yang berkaitan dengan lalu lintas, kondisi jalan dan kemacetan lalu lintas; pelacakan, lokasi dan pemantauan kendaraan;
penyediaan informasi yang berkaitan dengan; penyewaan ban dan suku cadang kendaraan; semua layanan tersebut juga
disediakan melalui jaringan komunikasi atau telepon seluler atau sistem navigasi nirkabel===
===Perangkat lunak komputer untuk memantau, menganalisis data penerbangan dan memprediksi treadwear ban; Printer;
alat dan instrumen survei; alat ukur dan instrumen; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam pemantauan, pelacakan,
dan pelaporan tekanan ban dan suhu; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam memantau dan
melacak ban dan data ban; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menganalisis tapak ban berdasarkan gambar;
database elektronik yang berkaitan dengan ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan; instalasi
telekomunikasi, jaringan dan peralatan; jembatan sendi memburuk mendeteksi aparat dan instrumen; jembatan sendi
memburuk mendeteksi sistem; kerusakan permukaan jalan mendeteksi aparat dan instrumen; komputasi seluler dan platform
operasi yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel, dan gateway untuk pengumpulan dan pengelolaan data; laporan
elektronik yang berkaitan dengan ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan; lokasi kendaraan,
pelacakan dan sistem keamanan yang terdiri dari antena dan pemancar radio untuk ditempatkan di kendaraan; lokasi,
orientasi dan navigasi, dan sistem posisi global [GPS] yang terdiri dari komputer, perangkat lunak komputer, pemancar,
penerima sistem posisi global [GPS] dan / atau penerima satelit; manajemen tekanan ban dan sistem pemantauan terutama
terdiri dari sensor, perangkat lunak operasi, dan perangkat keras komputer untuk mengukur dan mentransmisikan defleksi ban

: M0020201540166
: 19/12/2019 00:00:00
: 2019-154264 09/12/2019 JP dan 2019-160155 18/12/2019 JP
: BRIDGESTONE CORPORATION

540 Etiket
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dan data tekanan; manajemen tekanan ban dan sistem pemantauan yang terdiri dari sensor, perangkat lunak operasi, dan
perangkat keras komputer; memeriksa (pengawasan) aparat dan instrumen; memperbaiki rak untuk perangkat keras
telekomunikasi; mesin dan peralatan elektronik untuk mengukur, memantau, dan mentransmisikan tekanan dan suhu ban;
mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin elektronik dan peralatan untuk mendeteksi, memantau dan mentransmisikan
kerusakan permukaan jalan; mesin elektronik dan peralatan untuk mendeteksi, memantau dan mentransmisikan kerusakan
sendi jembatan; mesin elektronik dan peralatan untuk penggunaan teknologi dan ilmiah yang terdiri dari sensor, antena,
antena GPS, pemancar, penerima dan perangkat lunak komputer; mesin elektronik, peralatan dan bagian-bagiannya;
pemancar satelit dan radio serta peralatan penerima; pemegang untuk komputer genggam; pemindai kode barcode/dua
dimensi; penginderaan elektronik, memeriksa, memantau dan perangkat komunikasi yang digunakan dalam kaitannya dengan
kendaraan, ban, bagian kendaraan dan kelompok kendaraan; peralatan dan instrumen sinyal; peralatan navigasi untuk
kendaraan dalam sifat on-board komputer; peralatan telematika, yaitu perangkat Internet nirkabel yang menyediakan layanan
telematika dan memiliki fungsi telepon seluler; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan sistem
navigasi satelit dan/atau GPS untuk tujuan navigasi; perangkat lunak komputer di bidang layanan manajemen armada;
perangkat lunak komputer untuk ban retread dealer untuk melacak, foto, dan memberikan tanda terima untuk ban retreaded;
perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memantau pelacakan dan pelaporan data tapak ban, dan memprediksi
potensi kondisi mengemudi berisiko untuk ban dan memungkinkan kendaraan bereaksi terhadap kondisi tersebut untuk
mencegah kecelakaan; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengelola, melacak, dan mengoptimalkan biaya
operasi armada dan produktivitas berdasarkan data ban armada komersial; perangkat lunak komputer untuk digunakan
dengan perencana rute, peta elektronik dan kamus digital untuk tujuan navigasi; perangkat lunak komputer untuk informasi
kerusakan permukaan jalan; perangkat lunak komputer untuk informasi kerusakan sendi jembatan.; perangkat lunak komputer
untuk informasi penggerak kendaraan, informasi kinetik kendaraan, dan informasi tekanan ban; perangkat lunak komputer
untuk melacak persediaan ban retread; perangkat lunak komputer untuk melaporkan kinerja dan kondisi ban dalam retreading
ban; perangkat lunak komputer untuk memantau dan mengelola tekanan pada ban; perangkat lunak komputer untuk
mengoperasikan sistem navigasi satelit dan sistem posisi global [GPS], dan untuk penggunaan sistem posisi global [GPS]
untuk pelacakan, lokasi dan keamanan kendaraan dan objek; perangkat lunak komputer untuk pelacakan informasi dan fungsi
pelaporan dalam bisnis ban retread di bidang manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, layanan
manusia, dan aplikasi keuangan, semua dirancang untuk membantu bisnis di industri ban retread, komersial, ritel dan grosir;
perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan layanan berlangganan yang disediakan sehubungan dengan ban dan
suku cadang kendaraan; perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan penggantian, perbaikan, inspeksi, instalasi,
pemantauan, manajemen, pemeliharaan, pemesanan atau pembelian ban, suku cadang kendaraan dan kendaraan; perangkat
lunak untuk manajemen dan pemeliharaan kelompok kendaraan; perangkat lunak untuk manajemen informasi untuk sektor
transportasi dan lalu lintas; perangkat lunak untuk melihat peta elektronik; perangkat lunak untuk mengoperasikan kamus
digital elektronik; perangkat lunak untuk menunjukkan persyaratan pemeliharaan dan penjadwalan pemeliharaan untuk
kendaraan; perangkat lunak untuk perencana rute operasi; perangkat lunak untuk sistem informasi perjalanan untuk
memberikan atau menampilkan saran perjalanan di pompa bensin, tempat parkir mobil, restoran, dealer mobil dan informasi
terkait perjalanan dan transportasi lainnya; perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan ban, suku cadang
kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan; perangkat terminal untuk mengumpulkan informasi yang telah menyimpan
data yang diukur dengan pemantauan jarak jauh dan mentransmisikan data yang disimpan pada fungsi permintaan;
perencana rute dalam bentuk komputer pribadi genggam (komputer genggam); peta elektronik yang dapat diunduh; publikasi
elektronik yang berkaitan dengan ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan; sensor elektronik untuk
ban, kendaraan, dan suku cadang kendaraan; sensor tekanan ban; sensor untuk mendeteksi kerusakan permukaan jalan;
sensor untuk mendeteksi kerusakan sendi jembatan; sistem navigasi satelit, yaitu sistem posisi global [GPS]; sistem
pemantauan tekanan ban; sistem pencegahan kecelakaan terutama terdiri dari sensor, perangkat lunak operasi dan perangkat
keras komputer untuk mengukur dan mentransmisikan data tapak ban; sistem pendeteksi ban treadwear terutama terdiri dari
sensor deteksi treadwear, indikator otomatis tekanan ban rendah, sensor listrik, pemancar sinyal, penerima sinyal, dan
antarmuka tampilan elektronik; sistem pendeteksi kerusakan permukaan jalan; sistem posisi global [GPS] yang terdiri dari
komputer, perangkat lunak komputer, pemancar, penerima, dan perangkat jaringan; tekanan ban atau sistem pemantauan
suhu terutama terdiri dari perangkat lunak untuk memantau tekanan dan suhu ban, indikator otomatis tekanan ban rendah,
pengukur tekanan ban, sensor listrik, sensor tekanan ban atau sensor suhu, pemancar sinyal, penerima sinyal, dan antarmuka
tampilan elektronik; tekanan ban dan pemantauan suhu dan mengukur mesin dan instrumen; terminal komputer, khususnya
untuk penggunaan sistem navigasi, perencana rute, dan/atau peta digital===
===Konsultasi di bidang desain perangkat lunak komputer; analisis data teknis kendaraan atau komponen kendaraan, seperti
ban, rem, baterai, oli mesin, atau sinyal default; analisis data teknis sepeda atau komponen sepeda, seperti ban, rem, baterai
atau sinyal default; analisis teknis dan layanan konsultasi teknologi yang berkaitan dengan pemilihan, kondisi, pemeliharaan
atau penggantian suku cadang komponen kendaraan, suku cadang dan aksesoris; analisis teknis dan layanan konsultasi
teknologi yang berkaitan dengan pemilihan, kondisi, pemeliharaan, retreading atau penggantian ban kendaraan; desain dan
pengembangan database tentang lalu lintas dan informasi yang berkaitan dengan perjalanan; desain perangkat lunak untuk
mengumpulkan dan memulihkan informasi tentang lokasi kendaraan, rekonstruksi rute, kegiatan pengemudi; desain produk;
desain, pemeliharaan dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam kaitannya dengan penggantian,
perbaikan, inspeksi, instalasi, pemantauan, manajemen, pemeliharaan, penyewaan, pemesanan, pembelian atau penyewaan
pembelian ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan; konsultasi teknologi sehubungan dengan
layanan telekomunikasi; layanan inspeksi yang diberikan sehubungan dengan ban dan suku cadang kendaraan; layanan
penyimpanan data digital yang aman atau tidak aman, yaitu penyimpanan elektronik data digital, foto, file audio, data,
informasi dan sinyal gambar, semua khususnya untuk sistem navigasi, perencana rute dan penggunaan peta elektronik;
layanan quality control, yaitu pemantauan, pengecekan dan pengujian status ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan
kelompok kendaraan; memberikan hasil analisis data sehubungan dengan kendaraan atau komponen kendaraan, seperti ban,
rem, baterai, oli mesin atau sinyal default; memberikan hasil analisis data sehubungan dengan sepeda atau komponen
sepeda, seperti ban, rem, baterai atau sinyal default; memberikan informasi teknologi, konsultasi dan saran dalam kaitannya
dengan kendaraan atau komponen kendaraan, seperti ban, rem, baterai, oli mesin atau sinyal default; memberikan informasi
teknologi, konsultasi dan saran dalam kaitannya dengan kerusakan permukaan jalan, sendi jembatan.; memberikan informasi
teknologi, konsultasi dan saran dalam kaitannya dengan sepeda atau komponen sepeda, seperti ban, rem, baterai atau sinyal
default; memberikan informasi teknologi, konsultasi dan saran dalam kaitannya dengan tindakan untuk memecahkan masalah
kendaraan atau komponen kendaraan, seperti ban, rem, baterai, oli mesin atau sinyal default; memberikan informasi teknologi,
konsultasi dan saran dalam kaitannya dengan tindakan untuk memecahkan masalah sepeda atau komponen sepeda, seperti
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ban, rem, baterai atau sinyal default; memperbarui perangkat lunak komputer tersebut di atas; menyediakan platform online
untuk mengelola informasi dan data yang terkait dengan ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan;
pengembangan dan desain layanan dan jaringan telekomunikasi dan komunikasi data; pengembangan dan desain perangkat
lunak komputer untuk digunakan dengan sistem navigasi dan perencana rute dan dengan peta elektronik dan kamus digital;
pengembangan dan desain sistem navigasi dan perencana rute; penyediaan laporan teknis dan informasi ilmiah dalam
kaitannya dengan ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan; penyediaan pemberitahuan teknis dan
laporan teknis mengenai ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan; perangkat lunak komputer dan
desain perangkat keras; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS] yang menampilkan perangkat lunak untuk pelacakan dan
pemantauan di bidang manajemen armada===
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===Manajemen inventaris ter komputerisasi yang menampilkan pelacakan ban kepada orang lain; informasi, saran dan
konsultasi yang diberikan sehubungan dengan layanan manajemen berlangganan di bidang penyewaan, penyewaan,
penyewaan, penggantian, perbaikan, inspeksi, pemeliharaan, pemantauan, manajemen dan pembelian sewa ban dan suku
cadang kendaraan; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan layanan manajemen operasi, logistik, solusi transportasi
dan distribusi, pemeliharaan kendaraan, dan biaya mengemudi yang dioptimalkan.; layanan manajemen bisnis, yaitu
mengelola armada kendaraan bermotor komersial, kinerja kendaraan, dan tenaga kerja; layanan manajemen langganan
sehubungan dengan penyewaan, penyewaan, penyewaan, penggantian, perbaikan, inspeksi, pemeliharaan, pemantauan,
manajemen dan penyewaan pembelian ban dan suku cadang kendaraan; layanan pemesanan on-line terinde komputerisasi
termasuk pelacakan, lokasi, dan pemantauan ban; manajemen database komputerisasi dalam kaitannya dengan pelacakan,
lokasi dan pemantauan kendaraan, atau ban===
===Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan telematika dan peralatan navigasi untuk kendaraan, termasuk peralatan untuk
mengirimkan data kendaraan, pesan dan informasi; inspeksi ban dan kendaraan sebelum pemeliharaan dan perbaikan;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan aparat untuk menemukan kendaraan, peralatan anti-pencurian untuk kendaraan,
navigasi elektronik dan peralatan pelacakan untuk digunakan dalam kendaraan; konsultasi, informasi dan layanan inspeksi
yang berkaitan dengan perbaikan dan pemeliharaan ban dan kendaraan; konsultasi, informasi dan layanan inspeksi yang
berkaitan dengan retread ban; konsultasi, informasi, saran dan layanan inspeksi yang berkaitan dengan pemeliharaan ban
untuk mencegah defleksi ban, untuk pemeliharaan yang aman dan perbaikan kendaraan; layanan pemeliharaan,
pemasangan, dan penggantian yang diberikan sehubungan dengan ban dan suku cadang kendaraan; memberikan informasi
tentang perawatan ban, pembacaan ulang ban, dan penggunaan ban kepada konsumen, dealer ban, penyedia layanan dan
manajer armada; memberikan informasi tentang tekanan ban dan suhu ban untuk perawatan ban kendaraan melalui
telekomunikasi; pemeriksaan ban dan kendaraan sebelum pemeliharaan dan perbaikan atau pembacaan ulang ban;
perbaikan, inspeksi, instalasi, penggantian, pemeliharaan pesawat termasuk ban dan roda untuk pesawat terbang, dan
informasi, saran dan layanan konsultasi yang berkaitan dengannya.; retreading ban, yaitu, membaca kembali ban, dan
memberikan saran, informasi perbaikan dan pemeliharaan di bidang retreading ban===
===Layanan telekomunikasi; layanan penyiaran yang berkaitan dengan lalu lintas, transportasi dan pekerjaan jalan; layanan
telekomunikasi untuk memperbarui peta, firmware, dan perangkat lunak melalui udara; layanan telekomunikasi untuk
mengirim/menerima pesan dan pesanan melalui terminal pengemudi dalam kendaraan; layanan telekomunikasi yang aman
atau tidak aman, transmisi dan pengiriman data digital, khususnya untuk sistem navigasi, perencana rute dan penggunaan
peta elektronik.; layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan lalu lintas, transportasi dan pekerjaan jalan; menyediakan
akses sementara ke perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang menyediakan gambar peta dan informasi geografis dan
rencana perjalanan yang diperoleh dengan bantuan sistem posisi global [GPS] untuk memungkinkan orang lain menentukan
lokasi atau arah secara akurat; pengiriman dan pengiriman data digital; transfer data nirkabel; transfer nirkabel data digital,
terutama untuk peralatan transmisi, sistem lokasi dan sistem anti-pencurian pada kendaraan, sistem navigasi; transmisi dan
distribusi data digital, terutama untuk peralatan transmisi, sistem lokasi dan sistem anti-pencurian pada kendaraan, sistem
navigasi; transmisi elektronik data dan dokumen melalui terminal komputer dan aplikasi mobile===
===Transportasi; informasi, saran dan konsultasi yang diberikan sehubungan dengan semua layanan tersebut di atas;
konsultasi yang berkaitan dengan lalu lintas, perjalanan dan pekerjaan jalan, yaitu memantau lalu lintas dan menerima
peringatan dari kendaraan; layanan penasihat yang berkaitan dengan penyimpanan ban.; logistik dan manajemen armada
yaitu melacak, menemukan dan memantau kendaraan; menyediakan layanan navigasi dan informasi, yaitu informasi yang
berkaitan dengan lalu lintas, kondisi jalan dan kemacetan lalu lintas; pelacakan, lokasi dan pemantauan kendaraan;
penyediaan informasi yang berkaitan dengan; penyewaan ban dan suku cadang kendaraan; semua layanan tersebut juga
disediakan melalui jaringan komunikasi atau telepon seluler atau sistem navigasi nirkabel===
===Perangkat lunak komputer untuk memantau, menganalisis data penerbangan dan memprediksi treadwear ban; Printer;
alat dan instrumen survei; alat ukur dan instrumen; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam pemantauan, pelacakan,
dan pelaporan tekanan ban dan suhu; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam memantau dan
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melacak ban dan data ban; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menganalisis tapak ban berdasarkan gambar;
database elektronik yang berkaitan dengan ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan; instalasi
telekomunikasi, jaringan dan peralatan; jembatan sendi memburuk mendeteksi aparat dan instrumen; jembatan sendi
memburuk mendeteksi sistem; kerusakan permukaan jalan mendeteksi aparat dan instrumen; komputasi seluler dan platform
operasi yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel, dan gateway untuk pengumpulan dan pengelolaan data; laporan
elektronik yang berkaitan dengan ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan; lokasi kendaraan,
pelacakan dan sistem keamanan yang terdiri dari antena dan pemancar radio untuk ditempatkan di kendaraan; lokasi,
orientasi dan navigasi, dan sistem posisi global [GPS] yang terdiri dari komputer, perangkat lunak komputer, pemancar,
penerima sistem posisi global [GPS] dan / atau penerima satelit; manajemen tekanan ban dan sistem pemantauan terutama
terdiri dari sensor, perangkat lunak operasi, dan perangkat keras komputer untuk mengukur dan mentransmisikan defleksi ban
dan data tekanan; manajemen tekanan ban dan sistem pemantauan yang terdiri dari sensor, perangkat lunak operasi, dan
perangkat keras komputer; memeriksa (pengawasan) aparat dan instrumen; memperbaiki rak untuk perangkat keras
telekomunikasi; mesin dan peralatan elektronik untuk mengukur, memantau, dan mentransmisikan tekanan dan suhu ban;
mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin elektronik dan peralatan untuk mendeteksi, memantau dan mentransmisikan
kerusakan permukaan jalan; mesin elektronik dan peralatan untuk mendeteksi, memantau dan mentransmisikan kerusakan
sendi jembatan; mesin elektronik dan peralatan untuk penggunaan teknologi dan ilmiah yang terdiri dari sensor, antena,
antena GPS, pemancar, penerima dan perangkat lunak komputer; mesin elektronik, peralatan dan bagian-bagiannya;
pemancar satelit dan radio serta peralatan penerima; pemegang untuk komputer genggam; pemindai kode barcode/dua
dimensi; penginderaan elektronik, memeriksa, memantau dan perangkat komunikasi yang digunakan dalam kaitannya dengan
kendaraan, ban, bagian kendaraan dan kelompok kendaraan; peralatan dan instrumen sinyal; peralatan navigasi untuk
kendaraan dalam sifat on-board komputer; peralatan telematika, yaitu perangkat Internet nirkabel yang menyediakan layanan
telematika dan memiliki fungsi telepon seluler; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan sistem
navigasi satelit dan/atau GPS untuk tujuan navigasi; perangkat lunak komputer di bidang layanan manajemen armada;
perangkat lunak komputer untuk ban retread dealer untuk melacak, foto, dan memberikan tanda terima untuk ban retreaded;
perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memantau pelacakan dan pelaporan data tapak ban, dan memprediksi
potensi kondisi mengemudi berisiko untuk ban dan memungkinkan kendaraan bereaksi terhadap kondisi tersebut untuk
mencegah kecelakaan; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengelola, melacak, dan mengoptimalkan biaya
operasi armada dan produktivitas berdasarkan data ban armada komersial; perangkat lunak komputer untuk digunakan
dengan perencana rute, peta elektronik dan kamus digital untuk tujuan navigasi; perangkat lunak komputer untuk informasi
kerusakan permukaan jalan; perangkat lunak komputer untuk informasi kerusakan sendi jembatan.; perangkat lunak komputer
untuk informasi penggerak kendaraan, informasi kinetik kendaraan, dan informasi tekanan ban; perangkat lunak komputer
untuk melacak persediaan ban retread; perangkat lunak komputer untuk melaporkan kinerja dan kondisi ban dalam retreading
ban; perangkat lunak komputer untuk memantau dan mengelola tekanan pada ban; perangkat lunak komputer untuk
mengoperasikan sistem navigasi satelit dan sistem posisi global [GPS], dan untuk penggunaan sistem posisi global [GPS]
untuk pelacakan, lokasi dan keamanan kendaraan dan objek; perangkat lunak komputer untuk pelacakan informasi dan fungsi
pelaporan dalam bisnis ban retread di bidang manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, layanan
manusia, dan aplikasi keuangan, semua dirancang untuk membantu bisnis di industri ban retread, komersial, ritel dan grosir;
perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan layanan berlangganan yang disediakan sehubungan dengan ban dan
suku cadang kendaraan; perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan penggantian, perbaikan, inspeksi, instalasi,
pemantauan, manajemen, pemeliharaan, pemesanan atau pembelian ban, suku cadang kendaraan dan kendaraan; perangkat
lunak untuk manajemen dan pemeliharaan kelompok kendaraan; perangkat lunak untuk manajemen informasi untuk sektor
transportasi dan lalu lintas; perangkat lunak untuk melihat peta elektronik; perangkat lunak untuk mengoperasikan kamus
digital elektronik; perangkat lunak untuk menunjukkan persyaratan pemeliharaan dan penjadwalan pemeliharaan untuk
kendaraan; perangkat lunak untuk perencana rute operasi; perangkat lunak untuk sistem informasi perjalanan untuk
memberikan atau menampilkan saran perjalanan di pompa bensin, tempat parkir mobil, restoran, dealer mobil dan informasi
terkait perjalanan dan transportasi lainnya; perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan ban, suku cadang
kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan; perangkat terminal untuk mengumpulkan informasi yang telah menyimpan
data yang diukur dengan pemantauan jarak jauh dan mentransmisikan data yang disimpan pada fungsi permintaan;
perencana rute dalam bentuk komputer pribadi genggam (komputer genggam); peta elektronik yang dapat diunduh; publikasi
elektronik yang berkaitan dengan ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan; sensor elektronik untuk
ban, kendaraan, dan suku cadang kendaraan; sensor tekanan ban; sensor untuk mendeteksi kerusakan permukaan jalan;
sensor untuk mendeteksi kerusakan sendi jembatan; sistem navigasi satelit, yaitu sistem posisi global [GPS]; sistem
pemantauan tekanan ban; sistem pencegahan kecelakaan terutama terdiri dari sensor, perangkat lunak operasi dan perangkat
keras komputer untuk mengukur dan mentransmisikan data tapak ban; sistem pendeteksi ban treadwear terutama terdiri dari
sensor deteksi treadwear, indikator otomatis tekanan ban rendah, sensor listrik, pemancar sinyal, penerima sinyal, dan
antarmuka tampilan elektronik; sistem pendeteksi kerusakan permukaan jalan; sistem posisi global [GPS] yang terdiri dari
komputer, perangkat lunak komputer, pemancar, penerima, dan perangkat jaringan; tekanan ban atau sistem pemantauan
suhu terutama terdiri dari perangkat lunak untuk memantau tekanan dan suhu ban, indikator otomatis tekanan ban rendah,
pengukur tekanan ban, sensor listrik, sensor tekanan ban atau sensor suhu, pemancar sinyal, penerima sinyal, dan antarmuka
tampilan elektronik; tekanan ban dan pemantauan suhu dan mengukur mesin dan instrumen; terminal komputer, khususnya
untuk penggunaan sistem navigasi, perencana rute, dan/atau peta digital===
===Konsultasi di bidang desain perangkat lunak komputer; analisis data teknis kendaraan atau komponen kendaraan, seperti
ban, rem, baterai, oli mesin, atau sinyal default; analisis data teknis sepeda atau komponen sepeda, seperti ban, rem, baterai
atau sinyal default; analisis teknis dan jasa konsultasi yang berkaitan dengan pemilihan, kondisi, pemeliharaan atau
penggantian suku cadang komponen kendaraan, suku cadang dan aksesoris; analisis teknis dan layanan konsultasi teknologi
yang berkaitan dengan pemilihan, kondisi, pemeliharaan, retreading atau penggantian ban kendaraan; desain dan
pengembangan database tentang lalu lintas dan informasi yang berkaitan dengan perjalanan; desain perangkat lunak untuk
mengumpulkan dan memulihkan informasi tentang lokasi kendaraan, rekonstruksi rute, kegiatan pengemudi; desain produk;
desain, pemeliharaan dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam kaitannya dengan penggantian,
perbaikan, inspeksi, instalasi, pemantauan, manajemen, pemeliharaan, penyewaan, pemesanan, pembelian atau penyewaan
pembelian ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan; konsultasi teknologi sehubungan dengan
layanan telekomunikasi; layanan inspeksi yang diberikan sehubungan dengan ban dan suku cadang kendaraan; layanan
penyimpanan data digital yang aman atau tidak aman, yaitu penyimpanan elektronik data digital, foto, file audio, data,
informasi dan sinyal gambar, semua khususnya untuk sistem navigasi, perencana rute dan penggunaan peta elektronik;
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layanan quality control, yaitu pemantauan, pengecekan dan pengujian status ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan
kelompok kendaraan; memberikan hasil analisis data sehubungan dengan kendaraan atau komponen kendaraan, seperti ban,
rem, baterai, oli mesin atau sinyal default; memberikan hasil analisis data sehubungan dengan sepeda atau komponen
sepeda, seperti ban, rem, baterai atau sinyal default; memberikan informasi teknologi, konsultasi dan saran dalam kaitannya
dengan kendaraan atau komponen kendaraan, seperti ban, rem, baterai, oli mesin atau sinyal default; memberikan informasi
teknologi, konsultasi dan saran dalam kaitannya dengan kerusakan permukaan jalan, sendi jembatan.; memberikan informasi
teknologi, konsultasi dan saran dalam kaitannya dengan sepeda atau komponen sepeda, seperti ban, rem, baterai atau sinyal
default; memberikan informasi teknologi, konsultasi dan saran dalam kaitannya dengan tindakan untuk memecahkan masalah
kendaraan atau komponen kendaraan, seperti ban, rem, baterai, oli mesin atau sinyal default; memberikan informasi teknologi,
konsultasi dan saran dalam kaitannya dengan tindakan untuk memecahkan masalah sepeda atau komponen sepeda, seperti
ban, rem, baterai atau sinyal default; memperbarui perangkat lunak komputer tersebut di atas; menyediakan platform online
untuk mengelola informasi dan data yang terkait dengan ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan;
pengembangan dan desain layanan dan jaringan telekomunikasi dan komunikasi data; pengembangan dan desain perangkat
lunak komputer untuk digunakan dengan sistem navigasi dan perencana rute dan dengan peta elektronik dan kamus digital;
pengembangan dan desain sistem navigasi dan perencana rute; penyediaan laporan teknis dan informasi ilmiah dalam
kaitannya dengan ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan; penyediaan pemberitahuan teknis dan
laporan teknis mengenai ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan; perangkat lunak komputer dan
desain perangkat keras; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS] yang menampilkan perangkat lunak untuk pelacakan dan
pemantauan di bidang manajemen armada===
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510
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: 9
: ===Motherboard; Sirkuit terpadu; alat pengukur untuk perangkat berkemampuan Internet of Things [IoT]; chip (sirkuit terpadu),
yaitu kartu RFID; chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; chip untuk kartu pintar kontak; chips [sirkuit terpadu]; kartu
bersandi; kartu chip; kartu chip elektronik; kartu chip elektronik bersandi; kartu chip elektronik kosong [kartu pintar kosong];
kartu chip elektronik yang dikodekan untuk mengidentifikasi pengguna komputer dan ponsel tertentu; kartu debit yang
dikodekan secara magnetis; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis; kartu identitas elektronik; kartu kredit yang
dikodekan secara magnetis; kartu kunci elektronik; kartu kunci yang dikodekan; kartu kunci yang dikodekan secara magnetis;
kartu loyalitas bersandi; kartu magnetik bersandi; kartu magnetik prabayar yang dikodekan; kartu memori flash; kartu memori
sirkuit terintegrasi; kartu microchip; kartu pintar (kartu sirkuit terintegrasi).; kartu pintar bersandi; kartu pintar kosong; kartu
plug-in komputer; kartu sirkuit elektronik; kartu sirkuit terintegrasi kosong [kartu pintar kosong]; kartu sirkuit terpadu bersandi;
kartu yang dikodekan secara magnetis untuk membawa data; label frekuensi radio (RFID), tag RFID, tempat tag RFID
berbentuk kartu, tag, atau cincin kunci; mesin pengkodean kartu kredit [periferal komputer]; motherboard komputer dan
daughterboards; panel tembaga untuk papan sirkuit; papan akselerator komputer; papan kabel cetak multilayer; papan
memori; papan sirkuit cetak; papan sirkuit cetak yang menggabungkan sirkuit terpadu; papan sirkuit elektronik; papan sirkuit
video; pembaca identifikasi frekuensi radio [RFID]; pembaca kartu; pembaca kartu chip; pembaca kartu flash; pembaca kartu
memori; pembaca kartu untuk kartu kredit; pembaca kartu untuk kartu yang dikodekan secara magnetis; peralatan dan
instrumen pengajaran dan instruksional; peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan transmisi data dan
pesan; peralatan identifikasi untuk perangkat berkemampuan Internet of Things [IoT]; peralatan membaca kartu; peralatan
pengajaran dan instruksional; peralatan pengujian untuk menguji papan sirkuit cetak; peralatan untuk memverifikasi data pada
kartu yang dikodekan secara magnetis; peralatan untuk transmisi data untuk perangkat berkemampuan Internet of Things
[IoT]; perangkat identifikasi frekuensi radio [RFID] dalam bentuk penanda RFID, gelang RFID, cincin RFID, disk RFID, label
RFID, stiker RFID, perangko RFID, sirkuit cetak RFID, tag telinga RFID, termos plastik atau kaca RFID, kunci RFID dan kasus
fleksibel, termasuk dengan gambar grafis untuk perangkat tersebut; perangkat pemrosesan data untuk perangkat
berkemampuan Internet of Things [IoT]; perangkat penyimpanan data; perangkat perekaman untuk mengirimkan informasi dan
komunikasi dengan tag RFID, perangkat pemrograman untuk pemrograman tag RFID, di mana tag RFID dalam bentuk kartu,
tag atau cincin kunci; printer foto; printer laser; printer laser warna; printer termal; printer untuk digunakan dengan komputer;
printer warna; printer warna digital; printer warna tinta-jet; prosesor satelit; rincian, komponen perangkat identifikasi frekuensi
radio (sistem RFID), termasuk modul untuk pembaca RFID; siaran satelit menerima dan decoding aparat dan instrumen;
sirkuit terintegrasi elektronik; sistem identifikasi frekuensi radio (sistem RFID); tag identifikasi frekuensi radio [RFID]; tinta-jet
printer; wafer silikon untuk sirkuit terpadu; wafer untuk sirkuit terpadu===
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510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 9, 43
: ===Layanan program loyalitas, insentif, dan bonus; administrasi bisnis; fungsi kantor; kompilasi informasi ke dalam database
komputer di bidang produk dan layanan konsumen; konsultasi bisnis profesional dan saran bisnis yang berkaitan dengan
Internet; layanan penasihat bisnis yang berkaitan dengan pengaturan dan menjalankan bar, hostel dan penyediaan akomodasi
sementara; layanan periklanan dan pemasaran yang disediakan melalui metode komunikasi pemasaran tidak langsung,
termasuk media sosial, pemasaran penyelidikan, pemasaran internet, pemasaran seluler, blogging, dan bentuk saluran
komunikasi pasif, dapat dibagikan, atau viral lainnya; layanan promosi, pemasaran, dan periklanan; layanan ritel yang
berhubungan dengan penjualan pakaian, yaitu, kemeja, T-shirt, hoodie, celana panjang, pakaian renang, pakaian pantai,
bikini, mantel, jaket dan kostum renang; manajemen bisnis; manajemen dan pemeliharaan database komputer di bidang
produk dan layanan konsumen; menyediakan informasi perusahaan, perdagangan dan bisnis, yaitu, alamat dan data kontak,
kompilasi, pemasaran, analisis pasar, riset pasar, jajak pendapat, peringkat, peringkat, ulasan, arahan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan bar, hostel dan akomodasi sementara, dan sumber daya lainnya di portal elektronik melalui Internet;
organisasi, operasi dan pengawasan skema insentif dan skema loyalitas pelanggan; paket wisata, bar, klub malam, restoran,
hostel dan promosi akomodasi sementara untuk orang lain; pameran perdagangan dan pameran untuk tujuan komersial atau
periklanan.; pemasaran database; penyebaran iklan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi situs web untuk orang lain;
publikasi materi publisitas yang berkaitan dengan bar, hostel, dan akomodasi sementara; sewa ruang iklan===
===Publikasi majalah yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak dan perangkat lunak untuk memesan dan membayar
makanan dan minuman; aplikasi perangkat lunak dan perangkat lunak untuk memesan dan memesan kamar, tempat tidur
hostel, meja di restoran dan bar, area untuk pesta, paket pesta, dan tur paket; aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan
pengiriman konten nirkabel, seperti menampilkan konten dari mitra yang menjadi penyedia layanan, penyelenggara acara,
pedagang, tempat, promotor, produsen yang terkait dengan industri hiburan dan perhotelan; database elektronik; materi
pemasaran elektronik yang dapat diunduh; memesan perangkat lunak platform untuk akomodasi sementara, restoran, bar,
klub malam dan tur kemasan.; papan pemberitahuan elektronik; perangkat lunak komputer di bidang manajemen hubungan
pelanggan, pemasaran dan manajemen hasil dalam kaitannya dengan bar, hostel dan akomodasi sementara; perangkat lunak
komputer untuk mengumpulkan, memproses, memantau, menganalisis, mengelola dan/atau melaporkan informasi; perangkat
lunak komputer untuk mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengelola dan melaporkan informasi mengenai bidang bar,
hostel dan akomodasi sementara; publikasi yang tidak dicetak===
===Hostel, rumah kos, dan layanan penginapan; akomodasi membiarkan layanan agen dalam kaitannya dengan hostel;
hostel dan layanan pemesanan resor liburan; informasi, penasihat dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan hal tersebut
di atas.; layanan agen perjalanan untuk membuat pemesanan restoran, bar, dan makanan; layanan agen perjalanan untuk
membuat reservasi hostel; layanan agen perjalanan untuk mengatur akomodasi; layanan akomodasi hostel; layanan
akomodasi liburan; layanan informasi hostel; layanan kamp liburan [penginapan]; layanan katering hostel; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan fasilitas hostel; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran, kafe, pub, dan bar; layanan
reservasi kamar; layanan reservasi klub malam, yaitu, mengatur untuk koktail dan pemesanan layanan meja di klub malam,
bar dan acara malam dan bar; layanan untuk pemesanan akomodasi liburan; liburan dan akomodasi wisata; memberikan
informasi, berita dan saran tentang hotel, hostel, akomodasi sementara, bar, restoran dan kafe; memberikan informasi, berita
dan saran tentang klub malam sehubungan dengan penyediaan makanan dan minuman; membuat reservasi hostel untuk
orang lain; mengatur akomodasi untuk pembuat liburan; mengatur makanan di hostel; pemesanan akomodasi untuk
wisatawan; pemesanan dan pemesanan untuk klub malam sehubungan dengan penyediaan makanan dan minuman;
pemesanan layanan agen untuk akomodasi liburan; penyediaan akomodasi sementara; penyediaan fasilitas asrama bagi
orang-orang yang mengikuti kursus pelatihan; penyediaan fasilitas asrama untuk konferensi, pertemuan, pameran, perjamuan,
klub liburan dan klub malam; reservasi dan membiarkan layanan yang berkaitan dengan apartemen liburan; restoran, klub
malam, kafetaria, kafe, snack-bar, restoran take-out, pub, bar, perjamuan dan layanan katering; rumah wisata; sewa
akomodasi sementara===
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: ===Majalah; Newsletter; Pamflet; Publikasi cetak; Surat kabar; buku pegangan [manual]; majalah [majalah]; produk yang
disebutkan di atas terkait dengan komponen elektronik dan sertifikasi kesesuaian dengan standar yang berkaitan dengan
komponen elektronik.; prospektus===
===Pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; evaluasi persyaratan personil; layanan untuk memantau prosedur
internal kontrol kualitas perusahaan sehubungan dengan produsen komponen elektronik; layanan untuk memantau prosedur
kontrol kualitas perusahaan sehubungan dengan penyedia layanan di bidang perbaikan, pemeliharaan dan daur ulang
komponen elektronik.; layanan untuk memantau prosedur yang diberlakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan proses
manufaktur dan distribusi produk untuk mendeteksi pemalsuan dan menghindari daur ulang suku cadang bekas atau usang
dalam pemilihan dan penggunaan komponen elektronik; layanan yang disebutkan di atas ditujukan untuk menentukan
kemampuan orang untuk melakukan sertifikasi kesesuaian untuk komponen elektronik dan untuk layanan penyediaan
komponen elektronik; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; tes psikologi untuk pemilihan personil===
===Telekomunikasi; menyediakan akses on-line ke database yang memusatkan sertifikat tes, sertifikat kesesuaian, sertifikat
pelatihan, sertifikat kompetensi personil serta sertifikat penerimaan sehubungan dengan penyediaan komponen elektronik.===
===Kemasan barang; layanan pengemasan dan pengepakan.===
===Mesin, alat mesin, alat yang dioperasikan dengan daya; alat pertanian, selain alat tangan yang dioperasikan dengan
tangan; heat sink untuk digunakan dalam mesin.; inkubator untuk telur; mesin kopling dan komponen transmisi, kecuali untuk
kendaraan darat; mesin penjual otomatis; motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat===
===Pendidikan; layanan yang disebutkan di atas terkait dengan standar yang berkaitan dengan komponen elektronik dan
sertifikasi kesesuaian dengan standar untuk komponen elektronik dan pasokan komponen elektronik.; mengatur dan
melakukan lokakarya pelatihan, colloquiums, konferensi, kongres, seminar, simposium; penyediaan pelatihan, webinar;
publikasi berkala elektronik dan publikasi elektronik secara on-line===
===Publikasi pada cakram optik; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; bahan untuk listrik listrik (kabel,
kabel); chip (sirkuit terpadu); chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; kabel elektronik; kabel listrik dan kabel; kartu
chip elektronik; kartu chip elektronik kosong (kartu pintar kosong); kartu dengan sirkuit terintegrasi; kartu sirkuit elektronik;
komponen elektronik; komponen elektronik untuk industri nuklir; komponen elektronik untuk kartu sirkuit terintegrasi;
komponen elektronik untuk komputer; konektor elektronik; konektor untuk sirkuit elektronik; papan sirkuit cetak yang
menggabungkan sirkuit terpadu; papan sirkuit elektronik; peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah,
mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; peralatan dan instrumen untuk melakukan,
beralih, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik untuk industri nuklir;
perangkat lunak keamanan komputer yang dapat diunduh.; perangkat memori elektronik; produk yang disebutkan di atas
terkait dengan komponen elektronik dan sertifikasi kesesuaian dengan standar yang berkaitan dengan komponen elektronik;
program komputer yang direkam; publikasi di media rekaman digital; publikasi elektronik yang dapat diunduh; semi konduktor
elektronik; sirkuit elektronik; sirkuit terintegrasi elektronik; sirkuit terpadu; sirkuit terpadu skala besar; wafer silikon===
===Layanan konsultasi keamanan internet; Pengujian, analisis dan evaluasi komponen elektronik, termasuk komponen,
produk dan bahan yang membantu dalam konstruksi, instalasi dan penggunaan komponen elektronik, untuk tujuan
memverifikasi bahwa mereka sesuai dengan spesifikasi penilaian kualitas yang dinyatakan oleh produsen; desain dan
pengembangan program keamanan Internet; evaluasi dan audit prosedur teknis yang diterapkan oleh penyedia layanan di
bidang perbaikan, pemeliharaan dan daur ulang komponen elektronik, untuk tujuan sertifikasi kesesuaian dengan standar;
evaluasi dan audit proses manufaktur untuk komponen elektronik untuk kontrol kualitas; evaluasi dan audit proses perbaikan,
pemeliharaan dan daur ulang komponen elektronik untuk kontrol kualitas; evaluasi kompetensi teknis personil penyedia jasa di
bidang perbaikan, pemeliharaan dan daur ulang komponen elektronik, untuk tujuan sertifikasi kesesuaian.; kontrol kualitas
komponen elektronik; layanan enkripsi data; layanan konsultasi keamanan data; layanan perlindungan virus komputer;
pemantauan elektronik aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui Internet; pemantauan sistem komputer untuk
mendeteksi akses yang tidak sah atau pelanggaran data; penerbitan sertifikat uji, sertifikat kesesuaian, sertifikat penerimaan
sebagai lembaga sertifikasi nasional atau laboratorium pengujian, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi personil dan
layanan yang berkaitan dengan sertifikasi kesesuaian dengan standar untuk komponen elektronik; pengawasan pabrik yang
memungkinkan untuk memeriksa bahwa komponen elektronik sedang diproduksi sesuai dengan standar yang berlaku;
pengujian, analisis dan evaluasi, untuk memverifikasi penggunaan bahan berbahaya, proses produksi produk, termasuk
desain produk, pembelian, lini produksi, gudang dan pengiriman===
===Peralatan dan instrumen bedah, medis, gigi, dan veteriner; anggota badan buatan, mata dan gigi; artikel ortopedi; bahan
jahitan; peralatan pijat; peralatan, perangkat, dan artikel untuk bayi menyusui.; perangkat terapeutik dan bantu yang
disesuaikan untuk penyandang cacat===
===Lampu LED.; Peralatan pencahayaan LED; Peralatan untuk pencahayaan, pemanas, pembangkit uap, memasak,
pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan tujuan sanitasi===
===Kendaraan; peralatan untuk penggerak melalui darat, udara atau air.===
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: ===Majalah; Newsletter; Pamflet; Publikasi cetak; Surat kabar; buku pegangan [manual]; majalah [majalah]; produk yang
disebutkan di atas terkait dengan sertifikasi kesesuaian dengan standar yang berkaitan dengan peralatan dan produk untuk
digunakan dalam atmosfer eksplosif.; prospektus===
===Pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; evaluasi persyaratan personil; layanan untuk memantau prosedur
kontrol kualitas perusahaan sehubungan dengan penyedia layanan perbaikan, pemeliharaan dan daur ulang untuk peralatan
dan produk untuk digunakan di atmosfer eksplosif; layanan untuk memantau prosedur kontrol kualitas perusahaan
sehubungan dengan produsen peralatan dan produk untuk digunakan dalam atmosfer eksplosif.; layanan yang disebutkan di
atas ditujukan untuk menentukan kemampuan orang untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dalam atmosfer eksplosif
dan untuk melakukan sertifikasi kesesuaian dengan standar untuk peralatan dan produk untuk digunakan dalam atmosfer
eksplosif; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; tes psikologi untuk pemilihan personil===
===Konstruksi bangunan; Perbaikan; layanan instalasi.===
===Telekomunikasi; menyediakan akses online ke database yang memusatkan sertifikat kesesuaian, sertifikat lisensi tanda
kesesuaian dan sertifikat kompetensi yang berkaitan dengan peralatan dan produk untuk digunakan dalam atmosfer eksplosif,
untuk memperbaiki, pemeliharaan dan layanan daur ulang untuk peralatan dan produk untuk digunakan di atmosfer eksplosif,
kepada orang-orang yang bekerja di atmosfer eksplosif, terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan atmosfer eksplosif atau
menyediakan layanan di atmosfer eksplosif.===
===Mesin, alat mesin, alat yang dioperasikan dengan daya; alat listrik; alat pertanian, selain alat tangan yang dioperasikan
dengan tangan; bagian mesin mekanis untuk kendaraan darat; hoists mekanik; inkubator untuk telur; lift mekanis (tetap dan
seluler); mesin dan peralatan pertambangan; mesin elektromekanis untuk aplikasi cat dan lapisan permukaan lainnya; mesin
elektromekanis untuk industri kertas dan pulp; mesin elektromekanis untuk industri kimia; mesin elektromekanis untuk industri
pertanian; mesin elektromekanis untuk industri tekstil; mesin kopling dan komponen transmisi, kecuali untuk kendaraan darat;
mesin pencampur mekanis; mesin penjual otomatis; motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; pakaian exoskeleton
robot, selain untuk penggunaan medis; peralatan reeling mekanis; robot industri; turbin, bukan untuk kendaraan darat.===
===Alarm; Detektor; Encoders; Publikasi pada cakram optik; adaptor daya; alat pemadam kebakaran; alat pemantau, selain
untuk penggunaan medis; alat pendeteksi api; alat pengukur suara; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh;
baterai isi ulang; baterai listrik; blok terminal; catu daya listrik; catu daya tegangan tinggi; colokan listrik dan soket; detektor
asap; detektor kebakaran; flowmeters (flowmeter); kabel daya; kabel listrik; komputer dan perangkat periferal komputer;
konektor daya; konektor listrik; kotak distribusi untuk daya listrik; kotak pengalihan.; kumparan listrik; mengukur, memberi
sinyal, mendeteksi, menguji, memeriksa, dan menyelamatkan nyawa aparat dan instrumen; mesin dan peralatan distribusi
daya atau kontrol; monitor aliran gas; pakaian, alas kaki dan headwear untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
api; pemancar (telekomunikasi); pemindai (peralatan pemrosesan data); pengisi daya baterai; pengontrol daya; peralatan dan
instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan
listrik; perangkat perlindungan untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan; power amplifier (penguat daya); produk yang
disebutkan di atas terkait dengan sertifikasi kesesuaian dengan standar yang berkaitan dengan peralatan dan produk untuk
digunakan di atmosfer eksplosif; program komputer yang direkam; publikasi di media rekaman digital; publikasi elektronik yang
dapat diunduh; sakelar daya; sakelar frekuensi tinggi; sakelar lampu; sakelar listrik; sensor (alat pengukuran), selain untuk
penggunaan medis; sistem pemadam kebakaran; suar bercahaya; termostat; transformator daya elektronik===
===Pakaian.===
===Pendidikan; layanan yang disebutkan di atas terkait dengan sertifikasi kesesuaian dengan standar yang berkaitan dengan
peralatan dan produk untuk digunakan dalam atmosfer eksplosif.; penyediaan pelatihan dan webinar, mengatur dan
melakukan lokakarya pelatihan, colloquiums, konferensi, kongres, seminar, simposium; publikasi berkala elektronik dan
publikasi elektronik secara on-line===
===Sertifikasi kesesuaian dengan standar kompetensi teknis personil penyedia layanan di bidang perbaikan, pemeliharaan
dan daur ulang peralatan dan produk untuk digunakan dalam atmosfer eksplosif, kompetensi teknis personil yang bekerja di
atmosfer peledak, terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan atmosfer eksplosif atau menyediakan layanan di atmosfer
eksplosif; evaluasi dan audit perbaikan, pemeliharaan, proses daur ulang peralatan dan produk untuk digunakan dalam
atmosfer eksplosif untuk kontrol kualitas; evaluasi dan audit prosedur teknis yang diterapkan oleh penyedia layanan di bidang
perbaikan, pemeliharaan, daur ulang untuk tujuan sertifikasi kesesuaian dengan standar yang berkaitan dengan peralatan dan
produk untuk digunakan dalam atmosfer eksplosif; evaluasi dan audit proses manufaktur peralatan dan produk untuk
digunakan dalam atmosfer eksplosif untuk kontrol kualitas; kontrol kualitas peralatan dan produk untuk digunakan dalam
atmosfer eksplosif dan layanan yang diberikan dalam atmosfer eksplosif; penerbitan sertifikat kesesuaian, lisensi tanda
kesesuaian, sertifikat kompetensi personil dan layanan yang berkaitan dengan sertifikasi kesesuaian dengan standar untuk
peralatan dan produk untuk digunakan dalam atmosfer peledak, untuk perbaikan, pemeliharaan dan layanan daur ulang untuk
peralatan dan produk untuk digunakan dalam atmosfer eksplosif dan untuk personil yang bekerja di atmosfer peledak, terlibat
dalam kegiatan yang berkaitan dengan atmosfer peledak atau menyediakan layanan di atmosfer eksplosif.; pengujian, analisis
dan evaluasi, untuk tujuan sertifikasi peralatan dan produk untuk digunakan dalam atmosfer eksplosif, produk dan layanan
orang lain sehubungan dengan atmosfer eksplosif===
===Peralatan untuk pencahayaan, pemanas, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air
dan tujuan sanitasi; lampu depan portabel; pemurnian air dan peralatan filtrasi.===
===Kendaraan; Truk.; kendaraan listrik; kendaraan segala medan; kendaraan untuk tambang; mobil tambang; peralatan untuk
penggerak melalui darat, udara atau air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528017
: 20/12/2019 00:00:00
:
: Hangzhou LEZOO Travelling Equipment Co.,Ltd.

Alamat Pemohon

540 Etiket

: No. 608 Building B, Xinjie High-Tech Park, Shengzhong village, Xinjie Street,
Xiaoshan District, Hangzhou City 311217 Zhejiang Province

Halaman 142 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ZHEJIANG YUYANG INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO., LTD.
: 8th Floor, Cathaya Business Mansion, 105 Tiyuchang Road, Xiacheng District,
Hangzhou 310004 Zhejiang Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: plantago
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 22, 24
: ===Tas; batang bepergian; dari moleskin [imitasi dari kulit]; dompet saku.; hiasan kulit untuk furnitur; lembaran kulit; pakaian
untuk hewan peliharaan; payung; tali kulit; tongkat gunung===
===Jaringan; Layar; Tali; jaring ikan; penutup untuk kamuflase; tas [amplop, kantong] tekstil, untuk kemasan; tekstil berserat
mentah.; tenda; terpal; wadding untuk padding dan isian pelapis===
===Bendera tekstil atau plastik; Kain; Selimut; Seprai; handuk dari tekstil; kain sutra; penyaringan bahan tekstil; taplak meja,
bukan kertas.; teralis [kain]; tirai dari tekstil atau plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201536326
: 20/12/2019 00:00:00
:
: DONGGUAN JIASHENG ENTERPRISE CO., LTD

540 Etiket

: TongSha New Industrial Park, TongSha Community, DongCheng Street, DongGuan
City GuangGong Province
: GUANGDONG KAIXIN INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD
: Room 701, 702, Building 4, Nanxin Industry International, Hongtu Road, Nan Cheng
District, DongGuan GuangDong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DOGNESS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 3, 35, 20, 21, 6, 9, 44, 31
: ===Harness untuk hewan.; Sabuk anjing; bridoons (bridoons); kalung kulit; kendali; kepala-kios; kerah hewan; mantel hewan;
moncong hewan; pakaian hewan peliharaan===
===Detergen; Kosmetik; Krim pembersih; cairan tidak tergelincir untuk lantai; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran
untuk penggunaan pribadi atau hewan; gel mandi hewan peliharaan (bebas dari obat-obatan); kosmetik hewan.; lotion mandi
hewan (persiapan bersih tanpa obat-obatan); minyak peppermint (minyak aromatik)===
===Iklan; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba.; menampilkan barang untuk tujuan ritel di media
komunikasi; menjual untuk orang lain; menyediakan informasi bisnis melalui situs web; menyediakan pasar online bagi
pembeli dan penjual barang dan jasa; pelelangan; pembelian untuk orang lain (membeli barang atau jasa untuk perusahaan
lain); tampilan barang; tata letak jendela komersial===
===Kennel; Tempat tidur untuk hewan peliharaan domestik; bantal hewan peliharaan; dispenser untuk kantong limbah anjing,
tetap, bukan logam; kotak habitat hewan peliharaan domestik; mebel; menggaruk posting untuk kucing; rak pakan; sarang
hewan peliharaan domestik; wadah non logam untuk penyimpanan dan transportasi.===
===Tangki air minum; cincin unggas; kandang untuk hewan peliharaan domestik; keramik untuk keperluan rumah tangga.;
kotak sampah hewan peliharaan; kotak sampah untuk hewan peliharaan; mangers untuk hewan; sisir untuk hewan; tangki
pakan; wadah rumah tangga atau dapur===
===Sabuk besi; cincin logam; dispenser untuk kantong limbah anjing, tetap, dari logam; hewan menggantung bel; kandang
logam; perangkap untuk hewan liar.; rantai kunci logam; rantai untuk ternak; tali logam===
===Cyclotron elektron; Sekering; cermin inspeksi; kabel listrik; layar fluorescent; perangkat remote control; saklar listrik; semikonduktor; serat optik.===
===Berkebun; Pemuliaan hewan; bantuan dokter hewan; inseminasi buatan (untuk hewan); kebersihan hewan; konseling
kesehatan.; layanan kecantikan; layanan sanatorium; panduan nutrisi diet; pembersihan hewan peliharaan===
===Pohon; Sayuran segar; benih tanaman.; biji-bijian [sereal]; bunga alami; hewan hidup; kacang-kacangan (buah-buahan);
malt untuk menyeduh dan penyulingan; pakan ternak; pasir aromatik [sampah] untuk hewan peliharaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539078
: 23/12/2019 00:00:00
: 2019-149953 28/11/2019 JP dan 2019-123282 19/09/2019 JP
: LINE Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4-1-6 Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo 160-0022
: IWASE Hitomi
: NISHIMURA & ASAHI, Otemon Tower, 1-1-2 Otemachi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8124

540 Etiket

Halaman 143 dari 595

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: X
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue, dark blue.
: 35, 36, 9, 42
: ===Kompilasi database terer komputerisasi di bidang mata uang virtual; manajemen bisnis dan konsultasi organisasi dalam
kaitannya dengan bisnis mata uang virtual; mempromosikan barang dan jasa lainnya dengan mendistribusikan poin loyalitas
pelanggan [termasuk mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik].; organisasi dan manajemen
skema loyalitas yang menampilkan poin loyalitas pelanggan [termasuk mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai
data elektronik] untuk mempromosikan penjualan produk===
===Penerimaan simpanan [termasuk penerbitan obligasi pengganti] dan penerimaan deposito angsuran interval tetap; agen
untuk perdagangan berjangka komoditi; akuisisi dan pengalihan klaim moneter; broker pembelian kredit; bursa keuangan
domestik; informasi, penasihat, konsultasi dan layanan penelitian yang berkaitan dengan keuangan dan investasi; jaminan
tanggung jawab dan penerimaan tagihan; konsultasi penyelesaian pembayaran atas nama pengguna mata uang virtual yang
terkait dengan layanan pertukaran mata uang virtual; layanan perdagangan keuangan elektronik; layanan perdagangan
obligasi elektronik; layanan terkait letter-of-Credit; memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan nilai tukar;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penggalangan dana amal; non-hidup asuransi underwriting; pembelian,
penjualan dan pertukaran mata uang virtual atau broker pembelian, penjualan dan pertukaran mata uang virtual; pemrosesan
pembayaran elektronik; penelitian keuangan dan layanan informasi; penerbitan kartu prabayar elektronik; penerbitan token
nilai; pengelolaan bangunan; pengelolaan lahan; pengelolaan mata uang virtual elektronik mengenai layanan pertukaran mata
uang virtual; pengumpulan dana amal; penilaian real estat; penjaminan asuransi jiwa; penyimpanan barang berharga termasuk
sekuritas dan logam mulia [layanan penyimpanan aman]; pertukaran antara mata uang virtual dan mata uang legal di bidang
layanan pertukaran mata uang virtual.; pertukaran uang; perwalian kontrak berjangka keuangan; perwalian uang, sekuritas,
klaim moneter, milik pribadi, tanah, hak atas tanah, hak permukaan atau sewa atas tanah; pinjaman [pembiayaan] dan diskon
tagihan; pinjaman surat berharga; transaksi Valuta Asing===
===DVD yang direkam sebelumnya yang menampilkan video, cakram video, dan kaset video; Mesin dan peralatan
telekomunikasi; Mesin elektronik, peralatan dan bagian-bagiannya; file gambar dan file musik yang dapat diunduh; gambar
bergerak yang dapat diunduh; gambar diam yang dapat diunduh; gambar, gambar, dan film yang dapat diunduh; perangkat
lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk digunakan dengan asisten digital pribadi; perangkat lunak komputer
untuk transaksi elektronik; program komputer yang dapat diunduh; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan
untuk smartphone dan asisten digital pribadi; publikasi elektronik.===
===Menyediakan program komputer untuk transaksi mata uang virtual; desain perangkat lunak komputer, pemrograman
komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer untuk broker pembelian, penjualan dan pertukaran mata uang virtual;
konfigurasi sistem komputer dan jaringan di bidang transaksi mata uang virtual; manajemen sistem komputer operasi untuk
pengelolaan mata uang virtual.; membuat situs web untuk orang lain di bidang mata uang virtual===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539384
: 23/12/2019 00:00:00
: 018090180 02/07/2019 EM
: OLG LAB S.R.L.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via della Spiga 9 I-20121 Milan
: IPSO SRL
: Corso Regina Margherita 87 I-10124 Turin

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CARLOTHA RAY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 25
: ===(Dialihkan dari valises); Dompet; Handbags; Kendali; Kulit binatang, kulit; Ransel; Tas; bagasi; cambuk, tali kekang, dan
pelana; dompet saku; folder file yang terbuat dari kulit; harness terbuat dari kulit; ikat pinggang kulit; jejak [harness]; kantong
pembawa bayi; kantong popok; kantong, kulit, untuk kemasan; kasus dan kotak kulit; kasus kartu [notecases]; kasus kartu
kulit; kasus kesombongan (tidak dipasang); kasus musik; kasus perjalanan; kasus-kasus kunci; katup kulit.; ketebalan kulit;
koper [barang kulit]; koper dan tas perjalanan; kulit chamois, selain untuk tujuan pembersihan; kulit dan kulit imitasi; kulit kari;
kulit untuk sepatu; kulit untuk tali kekang; naik pelana; payung dan payung; pembawa sepatu untuk bepergian; pemegang
kartu; pemegang kartu kredit kulit; penutup furnitur kulit; penutup pakaian perjalanan; rucksacks (karung rucksacks); satchels
(tas); set perjalanan [leatherware]; tas alat kulit, kosong; tas atletik; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja yang terbuat
dari kulit; tas buku sekolah; tas garmen untuk perjalanan; tas kanvas; tas kosmetik; tas malam dan tas bahu untuk pria; tas
olahraga termasuk dalam kelas ini; tas pantai; tas perjalanan; tas semalam; tas sepatu; tas sepatu untuk bepergian; tas sling
untuk menggendong bayi; tas tangan formal; tas tangan, bagasi [bagasi]; tas untuk berkemah; tas untuk olahraga; tas untuk
pendaki; tongkat jalan===
===(Dialihkan dari pelerines); Alas kaki; Celana; Cocok; Dasi; Gaun; Kaus kaki; Kemeja; Manset; Mantel; Pakaian; Pakaian,
alas kaki, penutup kepala semua hal di atas untuk pria, wanita dan anak-anak; Parka; Piyama; Rok; Rompi; Sandal; Sari;
Sarung; Sarung tangan; Selendang; Sepatu; Sepatu bot; Seragam; Stoking; Sweater; Syal; Topi; Tumit; Turban; alas kaki
atas; anti-keringat pakaian dalam; ascots (di dekat Ascots); bandana [neckerchiefs]; barang jaket [pakaian]; baret; beha; bibs,
bukan kertas; bingkai topi [kerangka]; boas [leher]; bodices [pakaian dalam wanita]; boot atas; bulu [pakaian]; bulu stoles;
bungkus bahu; celana bayi [pakaian]; celana dalam; celana dalam untuk dipakai; celemek [pakaian]; chasubles (Dalam Dekat);
ear muffs [pakaian]; esparto sepatu atau sandal; fitting logam untuk alas kaki; footmuffs, tidak dipanaskan secara elektrik;

540 Etiket

Halaman 144 dari 595

gabardines [pakaian]; galoshes (di dekat Galoshes); garter (garter); gaun ganti; heelpieces untuk alas kaki; heelpieces untuk
stoking; ikat kepala [pakaian]; ikat pinggang untuk dipakai; jaket [pakaian]; jubah mandi; jumper gaun; kamisol; kancing untuk
sepatu sepak bola; kaos; kaus [pakaian]; kaus kaki suspender; kemeja depan; kemeja lengan pendek; kemeja yokes; kerah
yang dapat dilepas; kerudung [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korselets (korselets); korset; korset [pakaian dalam]; kotak saku;
lapisan siap pakai [bagian pakaian]; layettes [pakaian]; legging [celana panjang]; liveries (kehidupan); mandi batang; maniples
(maniples); mantel atas; mantillas (dalam 2008); masker tidur; miters [topi]; muffs [pakaian]; pakaian basah untuk ski air;
pakaian imitasi kulit; pakaian kertas; pakaian kulit; pakaian luar; pakaian pantai; pakaian pengendara motor; pakaian
pengendara sepeda; pakaian rajut [pakaian]; pakaian renang; pakaian siap pakai; pakaian tahan air; pakaian untuk senam;
pelindung kerah (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - Aturan 13 (2) (b) Peraturan); pelisses ,,,,,,;
penghangat kaki; penutup kepala untuk dipakai; perangkat non-tergelincir untuk alas kaki; perisai gaun; petticoats (di dekat
Petticoats); pompa [alas kaki]; ponco; pullovers (pullovers); puncak topi; rompi memancing; sabuk [pakaian]; sabuk uang
[pakaian]; saku untuk pakaian; sandal kaus kaki; sandal kulit; sandal mandi; sandal plastik; sarung tangan [pakaian]; sarung
tangan ski; sepatu bot renda; sepatu bot untuk olahraga; sepatu kayu; sepatu olahraga; sepatu pantai; sepatu senam; sepatu
sepak bola; sepatu ski; setengah sepatu bot; singlet (tunggal); skorts (skorts); slip [pakaian dalam]; smocks (di dekat smocks);
sol dalam; sol sandal; sol untuk alas kaki; spats (spats); stoking penyerap keringat; suspender (penghektor); suspender
stocking; tali gaiter; teddies [pakaian dalam]; tips untuk alas kaki; togas, apa yang terjadi?; topeng kostum; topi [headwear];
topi atas; topi kertas [pakaian]; topi mandi; topi tengkorak; visor [pakaian kepala]; welts untuk alas kaki; wimples (dalam
es)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534753
: 24/12/2019 00:00:00
: 2019/130279 20/12/2019 TR
: ERSN KAYNAK

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ORDU CAD. MARMARA ÇARISI NO:25/1, BEYAZIT FATIH STANBUL
:
: Buyukdere Cad. No:62, Lale ishani Kat: 1 Mecidiyekoy TR-34387 ISTANBUL

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Red One
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Persiapan pemutihan dan pembersihan, deterjen selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan
medis, pemutih binatu, pelembut kain untuk penggunaan binatu, penghilang noda, deterjen pencuci piring, wewangian,
kosmetik non-obat, wewangian, deodoran untuk penggunaan pribadi dan hewan, sabun, persiapan perawatan gigi, dentifrices,
polesan gigi palsu, persiapan pemutihan gigi, pencucian mulut, bukan untuk tujuan medis, persiapan abrasif, kain emery,
amplas, batu apung, masa lalu abrasif , persiapan polishing untuk kulit, vinil, logam dan kayu, poles dan krim untuk kulit, vinil,
logam dan kayu, lilin untuk polishing.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201536445
: 24/12/2019 00:00:00
:
: Shenzhen Shi Yuansuchuangda Technology Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: Room 524, Floor 5, Huamei Building, Zhenxing Road, Huaqiang North Street, Futian
District, Shenzhen 518000 Guangdong
: Shenzhen Semhope Intellectual Property Agency CO., LTD
: 301, Building 3, Dalshan Sanlian Industrial Zone, Tangtou Community, Shiyan Street,
Bao' an District, Shenzhen City Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TOKQI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Headphone; Headset.; Tongkat selfie untuk ponsel; alarm suara; bahan catu daya (kabel dan kabel); catu daya seluler
(baterai isi ulang); instrumen navigasi; joystick yang digunakan dengan komputer (kecuali untuk video game); penutup
speaker; tongkat selfie [monopod genggam]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201536933
: 24/12/2019 00:00:00
:
: GUANGDONG SILORAN COSMETICS CO., LTD.

540 Etiket

: North Industrial Zone, Jinguang South Road, Taoxi, Xiashan, Chaonan District,
Shantou City 515144 Guangdong Province

Halaman 145 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BEIJING KPPC PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE
: Room 901, Unit 2, West Building 1, Longhuchangying Tianjie, Changtong Road 3,
Chaoyang District 100024 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Mischief Baby
: "TIAO PI" means "Mischief", "BAO" means "baby" in English.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Air Cologne; Kosmetik; Lipstik; bubuk mandi; dokter gigi; krim pemutih kulit; lotion mandi.; lotion rambut; lotion ruam panas
non-obat; lotion tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201535490
: 25/12/2019 00:00:00
:
: INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.

540 Etiket

: No.1 Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hohhot Inner Mongolia Autonomous
Region
:
: 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 North Third Ring Road East,
Dongcheng District 100013 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: INNERVIT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 5, 29, 30
: ===Bir; Smoothie; air aerasi; air lithia; air meja; air mineral [minuman]; air minum suling; air murni (minuman); air soda; air
suling (minuman); kvass [minuman non-alkohol]; limun; minuman (persiapan untuk membuat -); minuman berbasis beras,
selain pengganti susu; minuman berbasis buah termasuk asam laktat; minuman berbasis ekstrak kacang, selain pengganti
susu, selain kopi; minuman berbasis kedelai, selain pengganti susu; minuman berenergi; minuman berkarbonasi non-alkohol;
minuman ekstrak sayuran; minuman isotonik; minuman jus buah non-alkohol; minuman non-alkohol; minuman non-alkohol
yang dibumbui dengan kopi; minuman non-alkohol yang dibumbui dengan teh; minuman olahraga; minuman olahraga yang
diperkaya protein; minuman rasa bir non-alkohol; minuman ringan; minuman whey; perairan [minuman]; sorbets (minuman).;
susu kacang hijau fermentasi, selain pengganti susu===
===Disinfektan; Tonik [obat-obatan]; abrasive gigi; air mineral untuk tujuan medis; bantalan menyusui; formula bayi; gas untuk
tujuan medis; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; makanan diet diadaptasi untuk tujuan medis; makanan untuk bayi;
medium (kultur bakteriologis -); minuman Diet diadaptasi untuk tujuan medis; minuman obat; obat pakan ternak; obat-obatan
untuk keperluan manusia; permen, obat; persiapan nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; persiapan pemurnian
udara; persiapan vitamin; pestisida; popok untuk hewan peliharaan; probiotik dan prebiotik untuk keperluan medis.; semen
untuk inseminasi buatan; serat (diet -); serbet bayi; solusi untuk lensa kontak; suplemen diet albumin; suplemen diet lesitin;
suplemen diet protein; suplemen diet untuk hewan; suplemen diet untuk mempromosikan pertumbuhan probiotik; suplemen
makanan mineral; suplemen nutrisi; susu bubuk untuk bayi; tepung lakteal untuk bayi; tujuan pelangsingan (persiapan medis
untuk -); zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis; zat radioaktif untuk tujuan medis===
===Daging; Mentega; Telur; Yogurt; buah jeli; buah, diawetkan; buah-buahan, kaleng; ekstrak rumput laut untuk makanan;
ikan, tidak hidup; irisan susu (produk susu).; kacang areca olahan; kacang, siap; keju; kering dimakan jamur; krim [produk
susu]; krim kocok; lemak nabati; makanan ringan, terutama buah-buahan atau sayuran; minuman berbasis santan; minuman
berbasis susu almond; minuman berbasis susu kacang; minuman susu, susu mendominasi; nasi susu; produk susu; produk
tahu (produk dadih); santan; sayuran, diawetkan; selubung sosis, alami atau buatan; smetana [krim asam]; susu; susu almon;
susu bubuk; susu bubuk kambing; susu bubuk kedelai; susu getar; susu kedelai; susu kedelai kental; teh susu===
===Beras; Bumbu; Cuka; Gula; Kopi; Kue; Madu; Makanan Ringan berbasis sereal; Minuman berbasis kopi; Pati untuk
makanan; Permen; Ragi; Roti; Teh; beras instan; bihun beras; bubuk untuk membuat es krim; dimakan ices; es krim; es
muncul; esensi untuk bahan makanan, kecuali esensi eterik dan minyak esensial; gluten disiapkan sebagai bahan makanan;
kakao (panggang, bubuk, butiran, atau dalam minuman); kecap; kecap ikan; krim kocok kaku (persiapan untuk -); makanan
ringan berbasis beras; memasak garam; mie instan; minuman berbasis cokelat; minuman berbasis teh; minuman cokelat
dengan susu; moster; persiapan aromatik untuk makanan; persiapan sereal; sagu; serpihan Oat; sirup emas; susu bubuk
permen; teh susu, non-susu berbasis.; tenderizers daging, untuk keperluan rumah tangga; tepung beras; tepung kedelai;
tepung terigu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538087
: 25/12/2019 00:00:00
:
: DAGAZ DOALGAZ MALZEMELER MÜHENDSLK MÜAVRLK TURZ.N.

Alamat Pemohon

: Arslanbey Osb Mahallesi 8.Sok, No:7 Kartepe Kocaeli

540 Etiket

Halaman 146 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KARAR PATENT MARKA TESCL VE DANIMANLIK HZMETLER LTD. T.
: dealtepe mah. Dik sok., No:1/4 MALTEPE STANBUL

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: dağgaz
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black and blue.
: 35, 7
: ===Akuntansi; Jasa Konsultansi komersial; Layanan penempatan personel sementara; Manajemen Bisnis, administrasi bisnis
dan konsultasi bisnis; Penyewaan mesin kantor; Periklanan, pemasaran dan hubungan masyarakat; desain untuk iklan,
penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; fungsi Kantor; kompilasi Statistik; layanan
kesekretariatan; mengatur langganan Surat Kabar untuk orang lain; menyatukan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai
barang, yaitu, bahan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan, fotografi, pertanian, hortikultura dan kehutanan,
manures dan tanah, resin buatan yang tidak diproses dan plastik yang tidak diproses, komposisi pemadam kebakaran, perekat
bukan untuk tujuan medis, rumah tangga dan alat tulis, cat, pernis, pernis, pengawet terhadap karat, pengawet terhadap
kerusakan kayu, pengencer dan pengikat untuk cat, pigmen , pengawet untuk logam, pewarna sepatu, pewarna cetak dan
tinta, toner (termasuk kartrid toner diisi), pewarna untuk makanan, obat-obatan dan minuman, resin alami mentah, logam
dalam bentuk foil dan bubuk untuk pelukis, dekorator, printer dan seniman, pemutihan dan persiapan pembersihan, deterjen
selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis, pemutih binatu, pelembut kain untuk penggunaan
binatu, penghilang noda, deterjen pencuci piring , wewangian, kosmetik non-obat, wewangian, deodoran untuk penggunaan
pribadi dan hewan, sabun, persiapan perawatan gigi: dentifrices, poles gigi palsu, persiapan pemutihan gigi, pencuci mulut,
bukan untuk tujuan medis, persiapan abrasif, kain emery, amplas, batu apung, pasta abrasif, persiapan polishing untuk kulit,
vinil, logam dan kayu, semir dan krim untuk kulit, vinil, logam dan kayu, lilin untuk polishing, minyak industri dan lemak, cairan
pemotong , menyerap debu, membasahi dan mengikat komposisi, bahan bakar padat, batubara, kayu bakar, bahan bakar cair
dan gas, bensin, minyak diesel, gas bumi liquified, gas alam, bahan bakar minyak dan aditif non-kimia mereka, lilin, sumbu,
lilin setengah jadi, lilin dan parafin untuk tujuan pencahayaan, energi listrik, farmasi dan persiapan hewan untuk tujuan medis,
persiapan kimia untuk tujuan medis dan kedokteran hewan, reagen kimia untuk tujuan farmasi dan kedokteran hewan ,
kosmetik obat, suplemen makanan untuk tujuan farmasi dan kedokteran hewan, suplemen diet, suplemen gizi, persiapan
medis untuk tujuan pelangsingan, makanan untuk bayi, herbal dan minuman herbal yang disesuaikan untuk tujuan
pengobatan, persiapan gigi dan artikel: bahan pengisian gigi, bahan kesan gigi, perekat gigi dan bahan untuk memperbaiki
gigi, persiapan sanitasi untuk penggunaan medis, bantalan higienis, tampon higienis, plester, bahan untuk pembalut, popok
yang terbuat dari kertas dan tekstil untuk bayi , orang dewasa dan hewan peliharaan, persiapan untuk menghancurkan hama,
herbisida, fungisida, persiapan untuk menghancurkan hewan pengerat, deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan,
persiapan pemurni udara, persiapan deodorising udara, disinfektan, antiseptik, deterjen untuk tujuan medis, sabun obat, sabun
disinfektan, lotion tangan antibakteri, bijih logam tidak berharga, logam umum dan paduan mereka dan produk setengah jadi
yang terbuat dari bahan-bahan ini, besi untuk konstruksi, tikar dan sanggurdi logam umum untuk bangunan , logam umum
dalam bentuk piring, billet, tongkat, profil, lembaran dan terpal, barang dan bahan logam umum yang digunakan untuk
penyimpanan, pembungkus, kemasan dan tujuan berlindung, wadah logam (penyimpanan, transportasi), bangunan logam,
bingkai logam untuk bangunan, tiang logam untuk bangunan, kotak logam, wadah kemasan logam, aluminium foil, pagar yang
terbuat dari logam, penghalang penjaga logam , tabung logam, wadah penyimpanan logam, wadah logam untuk transportasi
barang, tangga logam, barang logam umum untuk tujuan penyaringan dan penyaringan, pintu, jendela, jendela, jalousies dan
kasus mereka dan perlengkapan logam, kabel non-listrik dan kabel logam, ironmongery, perangkat keras kecil logam, sekrup
logam, kuku, baut logam, kacang logam, pasak logam, hak logam , piton logam, rantai logam, kastor furnitur logam, fitting
logam untuk furnitur, roda logam industri, gagang pintu logam, pegangan jendela logam, engsel logam, lat logam; organisasi
pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pelelangan; penjawab telepon untuk pelanggan yang tidak
tersedia; perekrutan personel, penempatan personel, agen tenaga kerja, lembaga ekspor-impor; systemization informasi ke
dalam database komputer===
===Mesin, alat mesin dan robot industri yang digunakan untuk pengolahan, membentuk kayu, logam, kaca dan bahan plastik
dan logam; alternator, generator, generator listrik, generator bertenaga surya; bantalan, bola atau bantalan rol; mengangkat,
menyampaikan dan menyampaikan mesin, mekanisme robotik dengan fungsi yang sama (termasuk lift, eskalator, crane);
mesin cat, senjata semprot cat otomatis, mesin dan senjata punching listrik, senjata perekat listrik, senjata untuk penyemprot
udara atau cair terkompresi, bor tangan listrik, gergaji tangan bermotor, jigsaw, mesin spiral, generator udara terkompresi,
kompresor, mesin cuci mobil dan robot yang memiliki fungsi yang sama dengan mesin dan sarana yang tercantum di atas;
mesin cetak; mesin cuci (termasuk mesin cuci / cuci piring); mesin dan mekanisme robotik yang digunakan dalam pertanian,
peternakan, pertanian dan biji-bijian / buah / sayuran / pengolahan makanan; mesin kemasan, mengisi-capping dan
penyegelan mesin, mesin pelabelan, mesin penyortiran dan robot dan mekanisme robot memiliki fungsi yang sama seperti
mesin yang disebutkan di atas; mesin konstruksi, mekanisme robotik dengan fungsi yang sama; mesin las dan robot dengan
fungsi yang sama; mesin listrik, penyedot debu dan bagian-bagiannya untuk membersihkan lantai, karpet atau pelapis.; mesin
tekstil, mesin jahit dan robot industri dengan fungsi yang sama; mesin, motor listrik, suku cadang dan rakitannya, kecuali untuk
kendaraan darat; penghapusan ban dan mesin instalasi; peralatan listrik yang digunakan di dapur untuk memotong,
menggiling, menghancurkan, mencambuk dan menghancurkan; pompa bahan bakar mesin; pompa listrik; pompa penyaluran
bahan bakar untuk stasiun layanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534689
: 26/12/2019 00:00:00
: m201927581 03/10/2019 UA
: Miroshnykov Yevhen Hennadiiovych

Alamat Pemohon

: Vul. Akademika Zabolotnoho 57, kv. 67 m. Odesa 65000

540 Etiket

Halaman 147 dari 595

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: P.O. Box 348 Kyiv 01001

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: COOK TASTIC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 21, 41, 9
: ===AUTOCLAVES, non-listrik, untuk memasak; Bank koin; Bantalan abrasif untuk keperluan dapur; Cangkir; Dian S;
Dispenser Sabun; Dispenser aerosol, bukan untuk tujuan medis; Fryers dalam, non-listrik; Gerabah; Hot pot, tidak elektrik
dipanaskan; Kendi; Layanan [piring]; Layanan kopi [Tableware]; Mesin uap makanan, non-listrik; Mug; Peralatan air untuk
membersihkan gigi dan gusi; Pie server; Pot; Saluran; Sumpit; Tembikar; Tusuk gigi; aerator anggur; akuarium dalam ruangan;
alat pembersih, tangan-dioperasikan; alu untuk penggunaan dapur; bak mandi tiup untuk bayi; baking mats (kue); barang
porselen; benang untuk tujuan gigi; besi wafel, non-listrik; blender, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; bohlam basters;
botol; botol pendingin; buah menekan, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; cangkir bir; cangkir buah; cangkir kertas atau
plastik; cangkir telur; celengan babi; ceret, non-listrik; cetakan [peralatan dapur]; cetakan es batu; cetakan kue; cetakan
masakan; cincin serbet; coaster, bukan kertas atau tekstil; corkscrews, listrik dan non-listrik; couscous memasak panci, nonlistrik; cruet set untuk minyak dan cuka; crusher untuk penggunaan dapur, non-listrik; debu furnitur; decanter kata kunci;
decanters; demijohn; deodorizing aparat untuk penggunaan pribadi; diffusers minyak aromatik, selain diffusers buluh;
dispenser kertas toilet; ember; ember es; ember pel pereka; ember yang terbuat dari kain tenun; epergnes (Di dekat
Epergnes); es batu yang dapat digunakan kembali; es krim sendok; filter kopi, non-listrik; garam shakers; gelas Gelas
minuman; guci kue; hidangan sayuran; kabaret [nampan]; kaca opal; kacamata [wadah]; kain untuk membersihkan; kantong
teh terletak; kapal logam untuk membuat es dan minuman es; kapal minum; karya seni porselen, keramik, gerabah, TerraCotta atau kaca; kekacauan-TINS; kemasan dingin untuk makanan dan minuman dingin; kepala untuk sikat gigi listrik; keramik
untuk keperluan rumah tangga; keranjang kertas limbah; keranjang piknik yang pas, termasuk hidangan; keranjang roti untuk
keperluan rumah tangga; keranjang untuk keperluan rumah tangga; kerudung akuarium; kosmetik peralatan; kotak kaca; kotak
makan siang; kotak pendingin portabel, non-listrik; kotak untuk penyaluran handuk kertas; kotak untuk sweetmeats; kristal
[Glassware]; kuali; kuas basting; kue dekorasi tips dan tabung; labu isolasi; labu pinggul; ladles untuk melayani anggur; limbah
kapas untuk pembersihan; limbah wol untuk membersihkan; make-up spons; malas hari; mandi bayi, portabel; mangers untuk
hewan.; mangkuk gula; mangkuk kaca; mangkuk sup; melayani ladles; memasak tas mesh, selain untuk microwave; mentega
piring; menyedot botol untuk air aerasi; mesin mie, dioperasikan dengan tangan; minum botol untuk olahraga; minum palung;
minum tanduk; mitt oven; mortir untuk penggunaan dapur; nampan kertas, untuk keperluan rumah tangga; nampan remah;
nampan untuk keperluan rumah tangga; nutcrackers (kerupuk kacang); ornamen cina; pabrik lada, tangan-dioperasikan;
pabrik untuk keperluan rumah tangga,; panci gerabah; panci memasak set; panci menetes; panci scourers logam; papan
nama porselen atau kaca; papan setrika; parfum pembakar; parut untuk penggunaan dapur; patung porselen, keramik,
gerabah, terra-cotta atau kaca; pemanggang [peralatan memasak]; pembuat pasta, dioperasikan dengan tangan; pemburu
telur; pemegang kartu menu; pemegang serbet meja; pemegang spons; pemegang tusuk gigi; pemisah kuning telur; pemisah
telur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemotong kue; pemukulan, non-listrik; pencampuran sendok [peralatan
dapur]; pengaduk koktail; penggiler kopi, tangan-dioperasikan; penggiling dapur, non-listrik; penjepit es; penjepit gula; penjepit
salad; penutup hidangan keju; penutup makanan silikon yang dapat digunakan kembali; penutup mentega-piring; penutup pot
bunga, bukan kertas; penutup untuk hidangan; penutupan untuk tutup pot; peralatan dapur; peralatan makan, selain pisau,
garpu dan sendok; peralatan memasak, non-listrik; peralatan untuk keperluan rumah tangga; peredam asap untuk keperluan
rumah tangga; perkolator kopi, non-listrik; permen 'dekorasi tas [pastry bag]; piring; piring kertas; piring meja; piring meja
sekali pakai; piring untuk mencegah susu mendidih di atas; pisau beristirahat untuk meja; plungers untuk membersihkan
saluran air yang tersumbatan; polishing kain; pot bunga; pot lada; pot memasak; potholders; rambut untuk kuas; rebusanpanci; rel handuk dan cincin; rolling pin, domestik; roti papan; roti sampah; salad mangkuk; saringan [peralatan rumah tangga];
saringan teh; sedotan untuk minum; set minuman keras; set rempah-rempah; sikat gigi; sikat gigi, listrik; sisir bergigi besar
untuk rambut; sisir listrik; sisir untuk hewan; spatula untuk penggunaan dapur; spons abrasif untuk menggosok kulit; spons
toilet; spons untuk keperluan rumah tangga; talenan untuk dapur; tankards; taplak meja, bukan kertas atau tekstil; tas
isothermic; teh cosies; teh kaddies; teko; teko kopi, non-listrik; tempat tikar, bukan dari kertas atau tekstil; terinsulasi termal
untuk makanan; tortilla menekan, non-listrik [peralatan dapur]; trivet [peralatan meja]; tutup panci; untuk mendasarkan sendok
[peralatan masak]; vas bunga; wadah dapur; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wajan penggorengan; whisks,
non-listrik, untuk keperluan rumah tangga===
===Akademi [pendidikan]; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan].; informasi pendidikan; layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; mengatur dan melakukan forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kolokium;
mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan simposium;
mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan seminar;
menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui layanan transmisi video-on-demand; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan transmisi video-on-demand; menyediakan
publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh; mikrofilm; organisasi
kompetisi [pendidikan atau hiburan]; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; penerbitan desktop elektronik;
pengajaran; pengeditan rekaman video; presentasi bioskop; rekaman video===
===Aparat Global Positioning System [GPS]; Camcorder; Compact discs [audio-video]; Headphone; Kacamata 3D; Kit bebas
genggam untuk telepon; Komputer; Modem; Para commutators; Pemutus; USB flash drive.; akumulator, listrik; alat kemudi,
otomatis, untuk kendaraan; alat navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang]; anjungan tunai mandiri [ATM]; antarmuka
audio; aparat listrik untuk pergantian; aplikasi perangkat lunak komputer, download; baterai surya; baterai untuk rokok
elektronik; baterai, listrik, untuk kendaraan; biochip; cakram optik; cincin pintar; compact disc [memori hanya baca]; disk drive
untuk komputer; disk, magnetik; disket; dispenser tiket; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; film pelindung yang
diadaptasi untuk layar komputer; gelang terhubung [alat ukur]; headset realitas maya; jam tangan pintar; joystick untuk
digunakan dengan komputer, selain untuk video game; kacamata pintar; kaset video; keyboard komputer; kotak Juke untuk
komputer; kotak hitam [perekam data]; layar video; media data optik; mesin penjawab; monitor [perangkat keras komputer];

740

Halaman 148 dari 595

monitor [program komputer]; mouse [periferal komputer]; notebook komputer; panel surya untuk produksi listrik; papan tulis
interaktif elektronik; pemancar sinyal elektronik; pembaca [peralatan pemrosesan data]; pembaca karakter optik; penerima
audio dan video; penerjemah saku elektronik; peralatan pengolahan data; perangkat keras komputer; perangkat lunak
komputer, direkam; perangkat lunak permainan komputer; perangkat memori komputer; perangkat periferal komputer; program
komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer, direkam; program pengoperasian komputer, direkam;
publikasi elektronik, dapat diunduh; serat optik [filamen penghantar cahaya]; skrup akustik; smartphone; telepon genggam;
telepon nirkabel; telepon video; unit pemrosesan pusat [prosesor]; video bayi monitor===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534140
: 27/12/2019 00:00:00
: 88711113 01/12/2019 US
: International Fruit Genetics, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 8224 Espresso Drive, Suite 200 Bakersfield CA 93312
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CANDY CRUNCH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 33, 29, 30, 31
: ===Bir; mineral dan air aerasi; minuman buah dan jus buah; minuman non-alkohol; sirup dan persiapan non-alkohol lainnya
untuk membuat minuman.===
===Minuman beralkohol (kecuali bir); persiapan (misalnya perasa dan esensi) untuk membuat minuman beralkohol (istilah
terlalu kabur menurut pendapat Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan).===
===Diawetkan, kering dan dimasak buah-buahan dan sayuran; jeli, selai dan kolak; produk susu dan susu.===
===Permen; bumbu, rempah-rempah; es krim, sorbet dan lainnya dimakan ices; saus dan bumbu lainnya.===
===Buah-buahan dan sayuran segar; anggur, tanaman dan tanaman menyebarkan bahan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku Tokyo 106-8620
: Eikoh Patent Firm, P.C.
: Toranomon East Bldg. 10F, 7-13, Nishi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku Tokyo 1050003

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FFBI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 2, 35, 37, 38, 9, 42
:
===Alat tulis; Kertas; Kertas daur ulang; kertas dan kardus; materi cetak.; mencetak kertas===
===Cat; Pigmen; Toner; kartrid tinta terisi; kartrid tinta terisi untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid toner terisi; kartrid toner
terisi untuk printer dan mesin fotokopi; logam mulia dalam bentuk foil atau bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi,
pencetakan dan seni.; logam nonferrous dalam bentuk foil atau bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, pencetakan
dan seni; pelapis [cat]; tinta cetak; tinta kering; tinta mimeograf; tinta untuk printer 3D; tinta untuk printer, mesin fotokopi, mesin
fotokopi, pemindai, faksimili, dan mesin kantor dan peralatan industri lainnya; toner untuk printer, mesin fotokopi, mesin
fotokopi, scanner, faksimili, dan mesin kantor lainnya dan peralatan industri; zat warna===
===Penyewaan mesin fotokopi, printer, pemindai, mesin tik, pemroses kata, dan mesin kantor dan peralatan industri lainnya;
analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; bantuan bisnis yang berkaitan dengan pengoperasian komputer untuk
manajemen dokumen; bantuan bisnis yang berkaitan dengan pengoperasian komputer, mesin tik, telex, dan mesin kantor dan
peralatan industri lainnya; jasa fotokopi; kompilasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi bisnis yang berkaitan
dengan pembelian dan pengoperasian mesin fotokopi, printer, pemindai, dan mesin kantor dan peralatan industri lainnya dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; konsultasi di bidang pemrosesan informasi komputerisasi.; konsultasi yang
berkaitan dengan manajemen file komputer; manajemen file komputer; manajemen file ter komputerisasi; masukan informasi
ke dalam database komputer; memberikan informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan sistemisasi informasi ke dalam
database komputer; pendaftaran komunikasi tertulis dan data; penelitian atau analisis pemasaran; pengajuan dokumen atau
kaset magnetik [fungsi kantor]; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; persiapan dokumen menggunakan
printer, mesin fotokopi, mesin fotokopi, scanner, faksimili, mesin kantor lainnya dan peralatan industri; persiapan, audit atau
pengujian laporan keuangan; reproduksi dokumen===
===Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan printer, mesin fotokopi, mesin fotokopi, scanner, plotter, faksimili, dan mesin kantor
lainnya dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; Konstruksi; desinfeksi handset telepon; instalasi dan perbaikan

: M0020201540660
: 27/12/2019 00:00:00
:
: FUJIFILM Corporation

540 Etiket

540 Etiket
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alat listrik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan mesin industri dan memberikan informasi yang berkaitan dengan; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer; konsultasi konstruksi.; pembersihan mesin kantor; pengisian ulang
kartrid toner; perbaikan atau pemeliharaan mesin telekomunikasi dan peralatan, selain set telepon, penerima radio dan
penerima televisi, dan memberikan informasi yang berkaitan dengan; perbaikan dan pemeliharaan mesin cetak atau
bookbinding dan peralatan; perbaikan dan pemeliharaan mesin elektronik dan peralatan dan memberikan informasi yang
berkaitan dengan; perbaikan dan pemeliharaan printer 3D dan memberikan informasi yang berkaitan dengan===
===Komunikasi oleh terminal komputer; layanan telekomunikasi, selain penyiaran; menyediakan koneksi telekomunikasi ke
jaringan komputer global; penyewaan peralatan telekomunikasi termasuk telepon dan peralatan faksimili.===
===Mesin fotokopi [fotografi, elektrostatik, thermic]; Scanner; asisten digital pribadi; kartrid tinta, tidak terisi; kartrid toner, tidak
terisi; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin elektronik,
peralatan dan bagian-bagiannya; mesin faksimili; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak komputer untuk diagnostik dan
pemecahan masalah; perangkat lunak komputer untuk manajemen dokumen, pembuatan dokumen, serta pemrosesan
dokumen dan gambar; perangkat lunak komputer untuk memindai gambar dan dokumen; perangkat lunak komputer untuk
pengembangan aplikasi cetak digital; perangkat lunak komputer untuk produksi dokumen dan manajemen alur kerja dokumen;
perangkat lunak server cetak komputer; perangkat multifungsi yang berfungsi sebagai mesin fotokopi, faksimili, pemindai
dan/atau pencetak; perangkat multifungsi yang berfungsi sebagai printer, mesin fotokopi dan scanner; plotter (komplotan);
printer laser; program komputer; publikasi elektronik.; tinta jet printer===
===Konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer dan komputer untuk pencetakan; desain dan pengembangan
sistem keamanan data elektronik; digitalisasi dokumen [pemindaian]; komputasi awan; konsultasi teknologi informasi [TI];
konsultasi teknologi komputer; menyediakan program komputer pada jaringan data; merancang mesin, peralatan, instrumen
[termasuk bagian-bagiannya] atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan, dan instrumen tersebut; pemrograman komputer;
pengujian atau penelitian pada mesin, peralatan dan instrumen; penyewaan komputer; penyimpanan data elektronik; saran
teknologi yang berkaitan dengan komputer, mobil dan mesin industri.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku Tokyo 113-0021
: HASHIMOTO Chikako
: Hogan Lovells Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo, 15th Floor Daido Seimei
Kasumigaseki Building, 1-4-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100-0013

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 38, 39, 9, 42, 45
: ===Komunikasi data; Layanan penyiaran internet; distribusi data atau gambar melalui Internet; informasi tentang

: M0020201543354
: 27/12/2019 00:00:00
:
: PIONEER KABUSHIKI KAISHA (also trading as Pioneer Corporation)

540 Etiket

telekomunikasi; komputer dibantu transmisi pesan, data dan gambar; komunikasi data melalui email; komunikasi melalui
telepon; komunikasi melalui telepon selular; komunikasi menggunakan terminal informasi seluler; komunikasi radio;
komunikasi satelit; layanan kantor berita; layanan komunikasi seluler; layanan telekomunikasi; menyediakan akses ke platform
di Internet; pengiriman pesan elektronik; penyewaan peralatan telekomunikasi termasuk telepon dan peralatan faksimili;
penyewaan peralatan telekomunikasi.; pertukaran data elektronik yang disimpan dalam database yang dapat diakses melalui
jaringan telekomunikasi; pertukaran data suara, video, dan karakter melalui Internet; pertukaran data teks, video dan audio
melalui jaringan komputer; streaming data; transmisi dan distribusi data melalui jaringan komputer global; transmisi data
melalui komputer; transmisi informasi; transmisi satelit pesan dan data untuk navigasi melalui udara; transmisi, penyiaran dan
penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data===
===Layanan navigasi GPS; Memberikan informasi tentang lokasi kendaraan di jalan; Transportasi; informasi penyimpanan;
informasi transportasi; kemasan dan penyimpanan barang dan paket; layanan kontrol lalu lintas udara; layanan mengemudi
kendaraan; layanan sopir; memberikan informasi geografis, gambar peta, dan perutean perjalanan melalui situs web;
memberikan informasi mengenai pengumpulan dan pengiriman aset dalam transit, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi, kargo
dan kontainer pengiriman; memberikan informasi tentang penyediaan jalan tol; memberikan informasi tentang perencanaan
rute perjalanan; memberikan informasi tentang rute; memberikan informasi yang berkaitan dengan lalu lintas dan kemacetan
lalu lintas; memberikan petunjuk arah mengemudi untuk tujuan perjalanan; mengoperasikan jalan tol; menyediakan informasi
jalan dan lalu lintas; menyediakan informasi lokasi kendaraan mobilitas (termasuk kendaraan darat, air dan udara) dan/atau
produk yang memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) melalui Global Positioning Satellite System (GNSS).; pelacakan
kendaraan penumpang melalui komputer atau melalui sistem posisi global [informasi transportasi]; pelacakan, lokasi dan
pemantauan kendaraan, kapal maritim dan pesawat terbang; penyewaan sepeda; penyewaan sistem navigasi; penyimpanan
fisik informasi dan data yang disimpan secara elektronik; perencanaan rute perjalanan; rental mobil; transportasi laut;
transportasi mobil; transportasi udara===
===Amplifier; Antena; Aparat dan instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau
mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; Baterai; Cakram CD-ROM; Deteksi Cahaya dan Mulai aparat; Deteksi
Pencitraan Laser dan Peralatan Mulai; Earphone; Headphone; Kandar CD-ROM; Komputer; Lidar; Mikrofon; Pemindai 3D;
Pemutar CD; Pemutar DVD; Penerima sistem posisi global [GPS]; Pengeras suara; Peralatan Global Positioning System
[GPS]; Perekam CD; Perekam DVD; Radio; Smartphone; alat pengukur jarak jauh; alat pengukur luminescence; alat ukur;
aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; berbagai finders; cakram magnetik; cakram optik; cakram optik dan cakram
magnetik; cakram perekaman suara; cakram ringkas; instrumen navigasi; kabel listrik; kabel, listrik; kamera dalam kendaraan;
kamera pandangan belakang untuk kendaraan; kamera video; komputer tablet; konektor [listrik]; kontrol jarak jauh inframerah;
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laser, bukan untuk tujuan medis; mengukur atau menguji mesin dan instrumen; mesin dan peralatan sinematografi; mesin dan
peralatan telekomunikasi.; mesin elektronik, peralatan dan bagian-bagiannya; mesin fotografi dan peralatan; mesin optik dan
peralatan; meter listrik atau magnetik dan penguji; mixer audio; mixer mikrofon; mixer suara; monitor televisi; panel tampilan
kristal cair; pemain media digital; pemancar sinyal elektronik; pemutar audio digital; pemutar audio portabel; pemutar cakram
optik; pemutar dan perekam disk optik untuk data audio, video, dan komputer; pemutar media portabel; pemutar videodisc;
penerima audio dan video; pengalih elektronik untuk sinyal audio dan video; pengendali jarak jauh; penyetel stereo; peralatan
dan instrumen optik; peralatan diagnostik, bukan untuk tujuan medis; peralatan pengujian bukan untuk tujuan medis; peralatan
periferal untuk komputer dan peralatan pemrosesan data; peralatan telekomunikasi listrik; peralatan telepon; peralatan televisi;
peralatan untuk merekam, transmisi, pemrosesan dan reproduksi suara, gambar atau data; perangkat lunak komputer;
perangkat lunak komputer untuk menyediakan peta digital; perangkat lunak pemrosesan data; perangkat lunak permainan
realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak untuk memproses gambar, grafik, dan teks; perangkat memori
komputer; perangkat periferal komputer; perekam cakram optik; perekam cakram video; perekam video mobil; peta digital ter
komputerisasi; peta elektronik yang dapat diunduh; program operasi komputer; program permainan komputer; prosesor sinyal
suara digital; robot pengawasan keamanan; sel listrik; semi konduktor; sensor [alat pengukuran], selain untuk penggunaan
medis; sensor posisi optik; sensor untuk menentukan posisi; sirkuit terpadu; sistem audio mobil; sistem pengeras suara;
sistem pengukuran laser; sistem speaker; speaker audio; speaker audio untuk mobil; speaker getaran portabel; speaker untuk
pemutar media portabel; speaker untuk ponsel; stereo mobil; tape pemain dan tape recorder; telepon seluler; tuner radio; tuner
sinyal radio; unit efek listrik dan elektronik untuk alat musik; untuk merekam, mentransmisikan, atau mereproduksi suara atau
gambar===
===Survei; Survei topografi; desain industri; desain mesin, peralatan dan instrumen; desain perangkat lunak komputer; desain
perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; desain peta; desain,
pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; hosting server; konsultasi teknologi informasi [TI]; memberikan
informasi meteorologi; memberikan informasi tentang topografi; membuat peta dengan survei pemetaan; menyediakan
penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui situs web;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk jaringan komputer dan
server; menyediakan perangkat lunak aplikasi menggunakan jaringan komunikasi; menyediakan perangkat lunak komputer
yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sebagai peta elektronik.; menyediakan program komputer melalui terminal
komputer atau telepon seluler dan Internet; menyediakan program komputer pada jaringan data; menyediakan program
komputer, yang dirancang untuk spesifikasi orang lain; merancang mesin, peralatan, instrumen [termasuk bagian-bagiannya]
atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan, dan instrumen tersebut; pemrograman komputer; penelitian teknik; penyewaan
komputer; penyewaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; saran
teknologi yang berkaitan dengan komputer, mobil dan mesin industri; sewa alat ukur; survei laut, udara, dan darat===
===Layanan keamanan, yaitu, menyediakan informasi lokasi bagi orang-orang yang menggunakan terminal komunikasi;
keamanan untuk fasilitas; layanan penjaga keamanan; layanan skiptracing; memberikan informasi dari database komputer
tentang layanan investigasi yang berkaitan dengan kendaraan yang hilang atau dicuri; memberikan informasi lokasi untuk
benda dan hewan yang hilang menggunakan terminal komunikasi; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan
pengawalan tubuh pribadi; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan penjaga keamanan; memberikan konsultasi
dan informasi di bidang tanggap darurat bagi masyarakat; menjaga tubuh pribadi; pelacakan properti yang dicuri.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201446929
: 30/12/2019 00:00:00
:
: HUY HOANG FOOTWEAR PRODUCTION COMPANY LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 205/3, Trinh Thi Mieng, Tam Dong Hamlet, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon
District Ho Chi Minh City
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CNES
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25
: ===Sandal.; Sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: M0020201528429
: 30/12/2019 00:00:00
:
: Hangzhou TThunder Animation Co., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

: Room 1430, Hangzhou E-commerce Building, 118 Wensanxi Road, Xihu District,
Hangzhou 310012 Zhejiang
:
: 2-1804, 2#Building, Wangjiang International Center, Shangcheng, Hangzhou
Zhejiang

: Merek Lukisan
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Rainbow Chicks
: The four Chinese characters means Rainbow chicks.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 28
: ===Ayunan; Model mainan; Perahu goyang; batu bata mainan besar; kuda goyang; mainan; mobil mainan yang dioperasikan
secara elektronik; peralatan naik Fairground; peralatan untuk permainan.; permainan catur; slide [hal-hal bermain];
trampolin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201531371
: 30/12/2019 00:00:00
: 41441068 30/09/2019 CN dan 41443541 30/09/2019 CN dan
41422063 30/09/2019 CN dan 41429916 30/09/2019 CN dan
41412297 30/09/2019 CN dan 41443535 30/09/2019 CN dan
41432401 30/09/2019 CN
: Guangzhou Lige Information Technology Co., Ltd.

540 Etiket

: 2nd Floor, No.111, No.139, Zhongshan Avenue West, Tianhe District, Guangzhou
City Guangdong Province
:
: No. 226, Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 Zhongguancun Street South,
Haidian District 100873 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: The first Chinese character is translated into “roll”, the second Chinese character is translated into
“wish” and the third Chinese character is translated into “pull”. The combination of the three Chinese
characters has no specific meaning.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 38, 39, 9, 41, 42, 45
: ===Akuntansi.; Iklan; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; konsultasi manajemen personil; layanan
relokasi untuk bisnis; layanan ritel untuk persiapan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan pasokan medis; pencarian
sponsor; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; promosi penjualan untuk orang lain===
===Penyiaran televisi; Siaran radio; komunikasi radio; layanan konferensi video; menyediakan akses pengguna ke jaringan
komputer global; menyediakan forum online; menyediakan ruang obrolan internet; pengiriman pesan; pengiriman surat
elektronik; transmisi video-on-demand.===
===Penyewaan pakaian selam; Penyimpanan; Piloting; Transportasi; distribusi energi; kemasan barang; kunci kanal operasi;
layanan pembotolan; layanan penarik kerusakan kendaraan; mengatur perjalanan; parkir mobil.; pengawalan wisatawan;
pengiriman barang; penyewaan kuda; sewa kursi roda; transportasi dengan pipa; transportasi kereta api; transportasi mobil;
transportasi perahu; transportasi udara===
===Langkah; Pedometer; Perangkat lunak komputer, direkam; Perangkat perlindungan untuk penggunaan pribadi terhadap
kecelakaan; Radio; alarm; alat pemadam kebakaran; baterai, listrik, untuk kendaraan; detektor koin palsu; dispenser tiket;
elektrolit; instrumen survei; kacamata; kamera [fotografi]; kartun animasi; kawat, listrik; konduktor petir; layar video; magnet
dekoratif.; mesin mendikte; peralatan pengatur panas; peralatan perekaman suara; peralatan radiologis untuk keperluan
industri; peralatan remote control; perangkat pengenalan wajah; plotter (komplotan); sakelar, listrik; semi-konduktor; serat optik
[serat] [filamen penghantar cahaya]; sirkuit terpadu; tanda neon; teleskop; timbangan kamar mandi===
===Pengajaran; layanan hiburan; layanan kebun binatang; layanan pendidikan; layanan perpustakaan seluler; melakukan
kelas kebugaran; organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; organisasi pertunjukan [layanan impresario]; pemodelan
untuk seniman.; publikasi buku===
===Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; Kontrol kualitas; Survei; desain kemasan; desain seni grafis.;
informasi Meteorologi; jasa arsitektur; konsultasi dalam desain dan pengembangan perangkat keras komputer; mendesain
pakaian; mengotentikasi karya seni; penelitian biologi; penelitian ilmiah; penelitian kosmetik; pengujian material===
===Layanan penjaga malam; layanan jejaring sosial online; layanan kencan; merencanakan dan mengatur upacara
pernikahan; pemadam kebakaran; penyewaan brankas; penyewaan nama domain internet.; penyewaan pakaian; rumah
duduk; usaha penguburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539025
: 30/12/2019 00:00:00
:
: Abbott Rapid Diagnostics International Subsidiary Unlimited Company

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2
: BAKER & MCKENZIE LLP
: 100 New Bridge Street London EC4V 6JA

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: PANBIO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 5
: ===Mengontrol persiapan untuk pengujian diagnostik in vitro, penyaringan, konfirmasi dan analisis; kit uji diagnostik yang
terdiri dari alat tes dan reagen untuk penggunaan laboratorium atau penelitian, selain untuk penggunaan medis; kit uji
diagnostik yang terdiri dari reagen dan alat tes untuk penggunaan ilmiah atau penelitian; persiapan diagnostik untuk
penggunaan laboratorium atau penelitian, selain untuk penggunaan medis; reagen diagnostik dan reagen kimia untuk tujuan
laboratorium atau penelitian; solusi yang digunakan dalam kit uji diagnostik untuk tujuan laboratorium atau penelitian; strip uji
untuk tujuan laboratorium atau penelitian; tes diagnostik in vitro untuk penggunaan laboratorium atau penelitian; tes
imunokromatografi in vitro untuk penggunaan laboratorium atau penelitian.===
===Kit diagnostik yang terdiri dari bioreagen; bahan pengujian diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, skrining, dan
konfirmasi virus dan infeksi.; kit uji diagnostik medis; persiapan diagnostik untuk tujuan medis; persiapan pengujian untuk
penggunaan medis; reagen diagnostik medis; reagen diagnostik medis in vitro; reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik
[untuk tujuan medis]; strip tes diagnostik medis; strip tes diagnostik medis in vitro; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis in
vitro; tes imunochromatographic in vitro untuk penggunaan medis; test kit diagnostik medis in vitro===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539403
: 30/12/2019 00:00:00
: 018090193 02/07/2019 EM
: Wargaming.net Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 105 Agion Omologiton Avenue, Agioi Omologites CY-1080 Nicosia
: WIGGIN LLP
: 72-74 rue de Namur B-1000 Brussels

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: WHEN TOMORROW FALLS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 41, 28
: ===CD-ROM, operator rekaman bantalan data untuk komputer; Headphone; Helm; Komputer; Pedometer; Pengeras suara;
Peralatan untuk merekam, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar; Perangkat memori flash portabel USB; Walkie-talkie;
aksesori dan kasus untuk ponsel, smartphone, dan tablet; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler;
bagian dan perlengkapan untuk semua barang tersebut di atas.; cakram magnetik; cakram optik; cakram video, cakram, kaset
(istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - Aturan 13 (2) (b) Peraturan), kaset video, kaset, compact disc;
compact disc, DVD dan media perekaman digital lainnya; disk drive untuk komputer; kacamata optik dan kacamata; kartrid
video game; kartu hadiah magnetik atau dikodekan; kartun animasi; layar video; magnet dan magnet dekoratif; megafon;
pembawa data magnetik, merekam disk; penambah audio dan visual dimaksudkan untuk meningkatkan kecerahan dan
kejelasan tampilan visual dari konsol game, kualitas siaran dari DVD dan pemain lain, termasuk audio dan video-mixer, video /
audio converter, video streaming / perangkat rekaman, video-penerima dan video adapter; peralatan pengolahan data,
komputer; peralatan periferal, instrumen dan peralatan untuk komputer, terutama keyboard, monitor, mouse, joystick, bantalan
mouse, kamera web dan stasiun docking; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak game untuk ponsel, smartphone
dan tablet komputer; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk ponsel, smartphone dan tablet komputer;
perangkat lunak komputer untuk video game atau untuk mesin game; perangkat lunak pendidikan yang menampilkan petunjuk
untuk bermain game; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak untuk komputer seluler; perangkat lunak untuk
memutar video, komputer, dan game on-line; perangkat lunak untuk mengaktifkan video, komputer dan game on-line yang
akan dijalankan pada beberapa platform; perangkat lunak untuk meningkatkan dan mengembangkan video game; perangkat
lunak untuk pertukaran kartu hadiah dan mata uang virtual; perangkat lunak video game; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk mengembangkan, merancang, memodifikasi, dan menyesuaikan video, komputer, dan game on-line; periferal komputer;
podcast dan webcast; program komputer untuk video dan permainan komputer; program permainan video; publikasi elektronik
(dapat diunduh) disediakan on-line dari database untuk Internet; rantai kacamata; rekaman suara; rekaman video; simulator
untuk kemudi dan kontrol kendaraan; simulator untuk menghidupkan kembali pertempuran; stereo pribadi; tanda-tanda
neon===
===Hiburan; Pendidikan; hiburan yang disediakan melalui Internet; informasi, penasihat dan layanan konsultasi yang berkaitan
dengan semua layanan tersebut.; kegiatan olahraga dan budaya; layanan game online; layanan penerbitan; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan game komputer; memberikan pelatihan; mengatur dan melakukan tutorial online;
menyediakan permainan komputer on-line, layanan pencocokan multiplayer, dan hiburan on-line dalam sifat turnamen, liga
olahraga cyber atau virtual dan acara game; menyediakan permainan melalui komunikasi telepon selular; menyediakan
permainan oleh atau untuk digunakan pada telepon selular; menyediakan publikasi elektronik on-line (tidak dapat diunduh);
organisasi kompetisi dan acara budaya; penyediaan tutorial online; taman hiburan===
===Permainan dan playthings; mesin video game rumah dan mesin video game genggam; peralatan permainan komputer
disesuaikan untuk digunakan dengan penerima TV; peralatan permainan komputer genggam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201540460
: 30/12/2019 00:00:00
:
: CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO BUREAU

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.168, Yinggang East Road, Qingpu District 100031 Shanghai City
: CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE
: 10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CIIE
: The first Chinese character “ZHONG” means “middle”. The second Chinese character “GUO” means
“state”. The third Chinese character “GUO” means “state”. The fourth Chinese character “JI” means
“boundary”. The fifth Chinese character means “JIN” means “enter”. The sixth Chinese character “KOU”
means “mouth”. The seventh Chinese character “BO” means “plentiful”. The eighth Chinese character
“LAN” means “view”. The ninth Chinese character “HUI” means “meeting”. The whole sentence
consisted by the mentioned nine Chinese characters mean “CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO”.
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511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 38, 41
: ===Iklan; Pemasaran; audit keuangan; iklan luar ruangan; iklan televisi; konsultasi manajemen personil; layanan grosir untuk
farmasi, kedokteran hewan dan persiapan sanitasi dan pasokan medis.; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan;
mesin kantor dan penyewaan peralatan; organisasi pameran perdagangan untuk tujuan komersial atau periklanan; publikasi
teks publisitas; sewa ruang iklan===
===Penyiaran nirkabel; pengiriman pesan.===
===Pembinaan [pelatihan]; layanan kebun zoologi; layanan penerbitan video digital, audio, dan hiburan multimedia; layanan
penerjemah bahasa; layanan penghibur; layanan pustaka seluler; melakukan tur berpemandu; mengatur dan melakukan
bahasa sehari-hari; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan kongres; mengatur dan menyelenggarakan seminar;
menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh;
organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; permainan sewa peralatan; sewa aquaria dalam ruangan.; sewa
lapangan olahraga; sewa mainan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547351
: 30/12/2019 00:00:00
: 018171486 26/12/2019 EM
: KILION INTERNACIONAL, S.L.U

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Camino Regatell, s/n E-12110 Alcora (Castellón)
: HERRERO & ASOCIADOS
: Cedaceros, 1 E-28014 Madrid
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PENKTA TILES
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue
: 19
: ===Ubin keramik; batu, blok bahan batuan, mineral tanah liat dan non-logam untuk bangunan dan konstruksi; mosaik untuk
bangunan; pelapis untuk lantai.; penutup untuk bangunan, bukan logam untuk lantai, dinding dan langit-langit; tembikar 'tanah
liat [bahan baku]; ubin keramik; ubin marmer; ubin, bukan logam, untuk menutupi lantai dan dinding===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536904
: 31/12/2019 00:00:00
:
: CAN MAKNA SANAY VE DI TCARET LMTED RKET

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ktell Organze Sanay Bölges Metal Sanay Stes 3. Blok No:5/7 ktelli stanbul
: ADRES PATENT MARKA VE FIKRI HAKLAR DANISMANLIK TICARET LIMITED
: Buyukdere Cad. No: 62 Lale ishani Kat: 1 Mecidiyekoy TR-34387 ISTANBUL
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CC CAN MAKINA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Mesin, alat mesin dan robot industri untuk memproses dan membentuk kayu, logam, kaca, plastik dan mineral;
mengangkat, memuat dan transmisi mesin dan mekanisme robotik (mesin) untuk mengangkat, loading dan transmisi tujuan:
lift, eskalator dan crane; mesin dapur listrik untuk memotong, menggiling, menghancurkan, mencampur dan mengurangi

740

540 Etiket

540 Etiket
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bahan makanan, mesin cuci, mesin cuci cuci, mesin pencuci piring, pengering berputar (tidak dipanaskan), mesin pembersih
listrik untuk membersihkan lantai, karpet atau lantai, penyedot debu dan bagian-bagiannya.; mesin untuk pengolahan tekstil,
mesin jahit, robot industri (mesin) dengan fungsi yang disebutkan di atas===
210
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536958
: 31/12/2019 00:00:00
:
: Makina Grease and Lubricants Manufacturing L.L.C

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Alsaja’a Industrial suburb Sharjah
: Jürgen Knaps
: Seminarstr. 41 47441 Moers
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MAKINALUBE Lubricants & Greases
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 4
: ===Cairan transmisi otomatis; aditif bensin; aditif bensin [petrokimia]; cairan rem; minyak hidrolik.; pendingin===
===Oli mesin; Oli motor; aditif non-kimia untuk minyak.; aditif non-kimia untuk oli mesin; aditif non-kimia untuk pelumas;
gemuk untuk tujuan teknis; minyak industri; minyak industri dan gemuk, pelumas; minyak pelumas; minyak untuk mesin; oli
roda gigi; pelumas industri; pelumas kendaraan bermotor===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201528532
: 02/01/2020 00:00:00
:
: CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY (GROUP) CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

: No. 4 East Mountain Lane, East Road of Outside Loop, Guiyang City 200030
Guizhou Province
:
: 22A-B,Tower 3, Gateway Plaza, No.2601 Xietu Road, Xuhui District 200030
Shanghai
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: The first Chinese character is translated to splendid. The second Chinese character is translated to
cogongrass. The whole mark is no meaning.
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 33
: ===Alkohol yang dapat dimakan; Brendi; Cuka Apel; Curacao; Demi; Kirsch; Minuman beralkohol; Pahit; Perry; Rum; Spirits
[minuman]; Vodka; adas manis [minuman beralkohol]; alkohol beras; anggur beras kuning; anggur bersoda ringan; anggur.;
anisette [minuman]; arak; arak [arrack]; baijiu [minuman beralkohol suling Cina]; digester [minuman dan roh]; ekstrak alkohol;
ekstrak buah, alkohol; esensi alkohol; gin; hydromel [mead]; koktail; minuman beralkohol; minuman beralkohol pra-campuran,
selain berbasis bir; minuman beralkohol yang mengandung buah; minuman beralkohol, kecuali bir; minuman keras
peppermint; minuman suling; nira [minuman beralkohol berbasis tebu]; piquette; wiski===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534512
: 02/01/2020 00:00:00
: 018092772 10/07/2019 EM
: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Avenue Adèle 1 B-1310 La Hulpe
:
: Avenue Wolferslaan 32 B-1310 La Hulpe - Terhulpen
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SWIFT gpi
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 38, 42
: ===Transmisi aman pesan yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan konsultasi yang terkait dengannya; menyediakan
akses ke portal web dan ke mesin pencari untuk memantau dan berkonsultasi dengan status transaksi keuangan.;

540 Etiket

Halaman 155 dari 595

menyediakan akses pengguna ke jaringan komunikasi elektronik global yang aman; transfer informasi elektronik yang
berkaitan dengan transaksi keuangan termasuk petunjuk pembayaran; transmisi data antara lembaga keuangan dan
perusahaan melalui jaringan komunikasi elektronik global yang aman===
===Layanan komputer untuk analisis data; memperbarui perangkat lunak database.; menyediakan mesin pencari untuk
memantau dan berkonsultasi dengan status transaksi keuangan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk melacak dan menampilkan status transaksi keuangan; pemantauan sistem
komputer untuk melacak dan menampilkan status transaksi keuangan; pemeliharaan perangkat lunak database===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201542300
: 03/01/2020 00:00:00
:
: Oracle International Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 500 Oracle Parkway Redwood City CA 94065
: Jill K. Tomlinson Kilpatrick Townsend & Stockton LLP
: 1100 Peachtree Street, Suite 2800, Mailstop IP Docketing 22 Atlanta GA 30309
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ORACLE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 38, 9, 41, 42, 45
: ===Jasa analisis dan konsultasi di bidang manajemen informasi bisnis, yaitu analisis bisnis, pemodelan perusahaan bisnis,

540 Etiket

dan organisasi informasi bisnis; layanan toko ritel on-line di bidang program komputer untuk bisnis, hiburan, ilmiah, teknis,
komersial, pendidikan dan penggunaan komputasi pribadi, dan materi cetak yang terkait dengannya.; mempromosikan
kompetisi olahraga dan acara orang lain; mengembangkan, mengatur, dan melakukan pameran dagang di bidang komputer,
perangkat lunak, teknologi informasi, dan pengembangan layanan cloud===
===Layanan penyiaran dan komunikasi, yaitu, menyediakan jaringan komputer untuk pengiriman program komputer, grafis,
teks, dan data dan informasi lainnya; menyediakan akses ke perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh.===
===Komputer; aplikasi perangkat lunak komputer di bidang pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, kontrak, sumber daya
manusia, penelitian klinis, perawatan kesehatan, ilmu kesehatan, pendidikan, komunikasi dan telekomunikasi, pusat
panggilan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen modal manusia, administrasi sektor publik, utilitas publik dan
swasta, transportasi, asuransi, pengolahan, analisis dan manajemen transaksi keuangan, tata kelola, manajemen risiko dan
kepatuhan untuk digunakan di bidang keuangan, perbankan , asuransi dan pasar modal, keuangan perusahaan, dan tata
kelola perusahaan, risiko dan kepatuhan, manajemen portofolio proyek, manajemen rantai pasokan, pesanan, pengadaan,
inventaris, aset, proyek dan manufaktur, outsourcing proses bisnis, manajemen konsolidasi bisnis, manajemen risiko bisnis,
manajemen kualitas bisnis, manajemen proyek bisnis, manajemen hubungan pemangku kepentingan-pemegang saham
bisnis, dan bisnis strategis, simulasi, perencanaan perusahaan dan sumber daya; aplikasi perangkat lunak komputer untuk
mengelola, memantau, melacak dan mengatur data, yaitu, perangkat lunak layanan web, perangkat lunak server aplikasi,
perangkat lunak intelijen bisnis, perangkat lunak portal internet dan intranet, pergudangan data, perangkat lunak manajemen
konten, perangkat lunak teleponi, perangkat lunak surat elektronik, perangkat lunak pesan elektronik, perangkat lunak
penjadwalan, perangkat lunak jaringan sosial, perangkat lunak komunikasi nirkabel, perangkat lunak sistem operasi, perangkat
lunak utilitas komputer, perangkat lunak jaringan komputer, perangkat lunak manajemen keamanan dan identitas, perangkat
lunak virtualisasi , perangkat lunak komputasi awan, perangkat lunak pengmpumpuan suara, program komputer untuk
digunakan dalam mengembangkan dan menjalankan program komputer lainnya pada komputer, jaringan komputer, dan
jaringan komunikasi global; perangkat keras komputer dengan perangkat lunak operasi komputer terinstal; perangkat keras
komputer terintegrasi dan perangkat lunak operasi komputer; perangkat lunak database untuk mengelola, memantau,
melacak, dan mengatur data; perangkat lunak komputer untuk mengelola, menganalisis, mengambil, memantau, memelihara,
melaporkan, struktur, model, perkiraan, data dan informasi saat ini dan tampilan dari database komputer, aplikasi dan internet,
dan untuk pengembangan, analisis, manajemen, integrasi, penyebaran, virtualisasi dan pemeliharaan perangkat lunak dan
perangkat keras komputer; perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak middleware; publikasi elektronik, yaitu, buku,
pamflet, dan manual pengguna mengenai perangkat lunak dan perangkat keras komputer, dan topik terkait, dan katalog
elektronik yang menawarkan barang-barang tersebut.; server komputer===
===Layanan pendidikan, yaitu, mengembangkan, mengatur, dan menyelenggarakan konferensi dan program pendidikan dan
menyediakan kursus instruksi dan lokakarya di bidang komputer, perangkat lunak komputer, periferal komputer, jaringan
komputer, perencanaan teknologi, manajemen bisnis dan distribusi tentu saja dan materi pendidikan sehubungan dengannya;
menyediakan informasi yang berkaitan dengan hiburan, olahraga, barang olahraga dan rekreasi melalui jaringan komputer
global.; menyelenggarakan acara olahraga, rekreasi, budaya dan hiburan untuk pameran publik; seminar, kursus dan
lokakarya di bidang pengujian, analisis dan evaluasi barang dan jasa orang lain untuk tujuan sertifikasi===
===Konsultasi di bidang perangkat lunak komputer, komputer dan desain dan pengembangan perangkat keras komputer;
desain dan pengembangan aplikasi perangkat lunak komputer untuk mengelola, memantau, melacak dan mengatur data di
bidang pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, kontrak, sumber daya manusia, penelitian klinis, perawatan kesehatan,
ilmu kesehatan, pendidikan, komunikasi dan telekomunikasi, pusat panggilan, manajemen hubungan pelanggan, administrasi
sektor publik, utilitas publik dan swasta, transportasi, asuransi, pemrosesan transaksi keuangan, analisis dan manajemen,
pemerintahan, manajemen risiko dan kepatuhan, manajemen rantai pasokan , pesanan, pengadaan, persediaan, aset, proyek
dan manufaktur, outsourcing proses bisnis, manajemen konsolidasi bisnis, manajemen kualitas bisnis, manajemen proyek
bisnis, manajemen hubungan pemangku kepentingan-pemegang saham bisnis, dan bisnis strategis, simulasi, perencanaan
perusahaan dan sumber daya; desain dan pengembangan aplikasi perangkat lunak komputer untuk mengelola, memantau,
melacak dan mengatur data, yaitu, perangkat lunak layanan web, perangkat lunak server aplikasi, perangkat lunak intelijen
bisnis, perangkat lunak portal Internet dan intranet, perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data,
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perangkat lunak manajemen konten, perangkat lunak telepon, perangkat lunak surat elektronik, perangkat lunak pesan
elektronik, perangkat lunak penjadwalan, perangkat lunak jaringan sosial, perangkat lunak komunikasi nirkabel, perangkat
lunak sistem operasi, perangkat lunak utilitas komputer, perangkat lunak jaringan komputer , perangkat lunak manajemen
keamanan dan identitas, perangkat lunak virtualisasi, perangkat lunak komputasi awan, perangkat lunak pengmpumpuan
suara, dan program komputer untuk digunakan dalam mengembangkan dan melaksanakan program komputer lainnya pada
komputer, jaringan komputer, dan jaringan komunikasi global; desain dan pengembangan perangkat lunak database untuk
mengelola, memantau, melacak dan mengatur data; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak komputer
audit dan keamanan untuk platform berbasis blockchain; hosting perangkat lunak komputer; hosting situs web orang lain di
server komputer untuk jaringan area lokal, intranet, dan Internet; layanan dukungan teknis untuk perangkat lunak komputer,
yaitu, menyediakan pembaruan, upgrade, patch, perbaikan dan dokumentasi teknis; layanan komputer, yaitu, membuat dan
memelihara situs web untuk orang lain; layanan komputer, yaitu, menyediakan data sebagai layanan melalui platform
perangkat lunak yang dapat disesuaikan untuk mengumpulkan, menganalisis, mengintegrasikan, mengubah dan menyediakan
akses ke data dan informasi; layanan komputer, yaitu, menyediakan database sebagai layanan (DBaaS), yaitu, cloud hosting
database komputer untuk orang lain; layanan komputer, yaitu, menyediakan layanan komputasi awan di bidang berikut: garis
penuh perangkat lunak komputer untuk mengelola, menganalisis, mengambil, memantau, memelihara, melaporkan, struktur,
model, ramalan, data dan informasi saat ini dan tampilan dari database komputer, aplikasi dan Internet, dan untuk
pengembangan, analisis, manajemen, integrasi, penyebaran, virtualisasi dan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat
keras komputer; layanan komputer, yaitu, menyediakan perangkat lunak komputer on-line yang tidak dapat diunduh untuk
mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi terdistribusi; layanan komputer, yaitu, menyediakan perangkat
lunak komputer sebagai layanan (SaaS) untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, mengambil, memantau, memelihara,
melaporkan, struktur, model, ramalan, menyajikan dan menampilkan data dan informasi di bidang pemasaran, penjualan,
layanan pelanggan, kontrak, sumber daya manusia, penelitian klinis, perawatan kesehatan, ilmu kesehatan, pendidikan,
komunikasi dan telekomunikasi, pusat panggilan, manajemen hubungan pelanggan, administrasi sektor publik, utilitas publik
dan swasta , transportasi, asuransi, pemrosesan transaksi keuangan, analisis dan manajemen, tata kelola, manajemen risiko
dan kepatuhan, manajemen rantai pasokan, pesanan, pengadaan, persediaan, aset, proyek dan manufaktur, outsourcing
proses bisnis, manajemen konsolidasi bisnis, manajemen kualitas bisnis, manajemen proyek bisnis, manajemen hubungan
pemangku kepentingan-pemegang saham bisnis, dan bisnis strategis, simulasi, perencanaan perusahaan dan sumber daya;
layanan komputer, yaitu, menyediakan perangkat lunak komputer, platform, infrastruktur, database dan data sebagai layanan;
layanan komputer, yaitu, menyediakan platform sebagai layanan (PaaS) dan infrastruktur sebagai layanan (IaaS) yang
menampilkan perangkat lunak komputer dan platform perangkat keras untuk membuat aplikasi web, penyimpanan data dan
cadangan, manajemen database, virtualisasi, jaringan, kolaborasi, akses, dukungan, komputasi awan, berbagi data,
keamanan data, administrasi dan manajemen perangkat lunak dan perangkat keras komputer, dan distribusi dan transmisi
data dan informasi; layanan konsultasi dan memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan desain, penciptaan, hosting,
pemeliharaan, operasi, dan manajemen situs web untuk orang lain; layanan konsultasi di bidang software as a service
(SAAS), yaitu, menyediakan keamanan prediktif berbasis machine learning, deteksi ancaman, analisis keamanan, remediasi
dan saran kognitif dalam konteks kepada pengguna yang ingin melindungi dan mengamankan sistem komputer.; layanan
software as a service (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk enkripsi dan otentikasi integritas semua data, aset
digital, dokumen, dan file di berbagai saluran menggunakan teknologi blockchain; memberikan informasi di bidang komputer
dan perangkat lunak komputer; memberikan informasi melalui Internet di bidang komputer, perangkat keras komputer,
pemrograman komputer, dan perangkat lunak komputer; mengembangkan dan memperbarui perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam mengelola data blockchain; menyediakan perangkat lunak komputer on-line yang tidak dapat diunduh untuk
memungkinkan pengguna membuat, menukar, menyimpan, mengirim, menerima, menerima, dan mengirimkan token digital
secara elektronik berdasarkan teknologi blockchain; pemrograman, desain, pengembangan, implementasi, pemeliharaan,
memperbarui dan memperbaiki perangkat lunak komputer untuk orang lain; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk membangun, hosting, dan menyebarkan chatbot
dan asisten digital; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming interface
(API) untuk menyediakan platform untuk pengembangan, pengujian, dan integrasi aplikasi perangkat lunak blockchain;
penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, hosting perangkat lunak aplikasi komputer untuk tujuan mengembangkan, menguji,
dan mengintegrasikan aplikasi dan perangkat lunak blockchain; penyewaan dan penyewaan perangkat keras komputer;
penyimpanan data elektronik, yaitu, menyediakan buku besar database terdistribusi berbasis teknologi blockchain untuk
penyimpanan data, transaksi, dan informasi publik, pribadi atau terenkripsi; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk membangun, hosting, dan menyebarkan chatbot dan asisten digital; perangkat lunak
sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengembangkan, menyebarkan, memperbarui, dan
memantau kinerja pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, ilmu data, analitik prediktif, otomatisasi, dan aplikasi
kecerdasan buatan; platform as a service (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk manajemen
jaringan multi-rantai dan multi-cloud yang menyebarkan node dan menghubungkannya ke blockchain, dan yang
memungkinkan pengguna untuk mengelola aplikasi blockchain; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform
perangkat lunak komputer berbasis blockchain dan platform perangkat lunak komputasi terdistribusi untuk mengaudit dan
memverifikasi informasi dan kode digital; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak
komputer untuk membangun, hosting, dan menyebarkan chatbot dan asisten digital===
===Lisensi perangkat lunak.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201545113
: 03/01/2020 00:00:00
: 18.109.928 20/08/2019 ES dan 4.048.138 18/12/2019 ES
: IRRELEVANTE BAGS, S.L.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ronda Narcís Monturiol, 6, Edificio Destro, Oficina 103B E-46980 Paterna
: Alejandro SANZ-BERMELL MARTINEZ
: Játiva, 4 E-46002 VALENCIA

540 Etiket
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: UN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18
: ===Dompet; Handbags; Koper; Pelana; Ransel; Saddlebags (Kantong Pelana); Tas; bagasi beroda; bagasi dan koper; bingkai
dompet; bingkai payung; bingkai tas tangan; dompet kulit; gagang koper; kantong kunci; karung pinggul; kasus kulit atau
papan kulit; kasus-kasus utama; koper (valises).; kubus kompresi disesuaikan untuk bagasi; membawa kasus; payung dan
payung; pegangan untuk memegang tas belanja; pelana kulit; penutup kulit; tali bahu; tali kulit; tas jas; tas jinjing; tas kanvas;
tas kosong untuk kosmetik; tas kulit; tas kulit dan dompet; tas kulit kecil untuk kemasan; tas lintas tubuh; tas pantai; tas
perjalanan; tas perlengkapan mandi; tas sepatu; tas serbaguna; tas untuk olahraga; tas untuk pendaki; tongkat berjalan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201537526
: 04/01/2020 00:00:00
:
: Ningbo Sanhexin Automation Co.,Ltd

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: (Science and Technology Pioneer Park) No.506-37, Mingzhou West Road, Xinqi,
Beilun, Ningbo Zhejiang Province
: Taizhou Nanfeng Intellectual Property Agency Co., Ltd.
: Floor 1, No.769 West Baiyunshan Road, Jiaojiang District, Taizhou 318000 Zhejiang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Bedoly
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Mesin jahit; instalasi mesin jahit; mesin finishing; mesin jahit; mesin jahit overlock; mesin pemotong kain; mesin
pengerjaan logam; mesin ukiran; robot (mesin).; tombol mesin jahit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550793
: 05/01/2020 00:00:00
:
: DJ&A PTY. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10A/1 Hale St, Botany Sydney NSW 2019
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DJ&A
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 29, 30
: ===Minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; air (minuman); air kemasan (bukan untuk tujuan medis); air
minum; jus buah; jus buah beku; jus buah kemasan; jus buah segar; jus sayuran (minuman); minuman bebas alkohol;
minuman berbasis buah; minuman buah; minuman buah kemasan; minuman buah.; minuman energi (bukan untuk tujuan
medis); minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman ringan; minuman sayuran; minuman yang terbuat dari konsentrat
buah===
===Kelapa, Desiccated; Santan; Sayuran yang dimasak; Susu; buah beku; buah kalengan; buah kering; buah-buahan
(olahan); buah-buahan, dimasak; buah-buahan, kering; bubuk susu kering; bubuk susu rasa untuk membuat minuman; bubuk
susu skim; campuran buah; campuran buah dan kacang-kacangan; campuran kacang-kacangan dan buah-buahan kering;
campuran sayuran; disiapkan makanan ringan yang terbuat dari buah kering; disiapkan makanan ringan yang terbuat dari
buah segar; disiapkan makanan ringan yang terbuat dari buah yang dimasak; disiapkan makanan ringan yang terbuat dari
kacang; disiapkan makanan ringan yang terbuat dari sayuran kering; disiapkan makanan ringan yang terbuat dari sayuran
yang dimasak; kacang asin; kacang olahan; kacang panggang; kacang rasa; kacang siap; kacang yang dapat dimakan; kelapa
kering; keripik buah; makanan ringan berbasis buah; makanan ringan yang terbuat dari sayuran dehidrasi; makanan ringan
yang terbuat dari sayuran kering; makanan ringan yang terbuat dari sayuran yang sudah dimasak sebelumnya; makanan yang
dibuat terutama dari susu; minuman rasa buah yang memiliki dasar susu; minuman susu; minuman yang terbuat dari susu;
minyak kelapa untuk makanan; pengganti susu; pengganti susu bubuk; produk buah kering; produk makanan nabati; produk
makanan yang terbuat dari buah-buahan kering; produk makanan yang terbuat dari buah-buahan yang diawetkan; produk
makanan yang terbuat dari buah-buahan yang dimasak; produk makanan yang terbuat dari sayuran kering; produk makanan
yang terbuat dari sayuran yang dimasak; produk susu kering; produk susu rendah lemak; protein gandum untuk konsumsi
manusia (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); protein makanan
untuk konsumsi manusia (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13

740

540 Etiket
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(2) (b) Peraturan Umum); protein vegetal untuk konsumsi manusia (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional
? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); sayuran akar (dimasak).; sayuran akar (kering); sayuran beku-kering; sayuran
kering; serpihan kelapa; snack bar berbasis kacang; susu bubuk (selain untuk bayi); susu kambing; susu kedelai; susu kering;
susu murni; susu rasa; susu sapi; susu skim; susu umur panjang; tongkat sayuran; whey protein (istilah yang dianggap terlalu
kabur oleh Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum)===
===Gula; Gula buah; bubuk instan untuk membuat minuman rasa (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional?
Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); gula aren; minum cokelat; sereal protein tinggi bar.; snack bar berisi campuran bijibijian, kacang-kacangan dan buah kering (permen); snack bar yang mengandung buah-buahan kering (permen)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537664
: 07/01/2020 00:00:00
: 628651 12/08/2019 PT
: TRIVA GROUP, LDA.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VIA CENTRAL DE MILHEIRÓS, Nº 810 P-4475-330 MAIA
: SIMÕES, GARCIA, CORTE-REAL & ASSOCIADOS - CONSULTORES, LDA
: RUA CASTILHO, 167 2º P-1070-050 LISBOA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FRATO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 20, 11
: ===(Di dekat Corozo); Bambu; Bangku; Bantal; Beehives; Coral; Fitting furnitur, bukan logam; Fitting pintu, bukan dari logam;

540 Etiket

Furniture, cermin, bingkai foto; Gabus; Kasur; Kemasan wadah plastik; Kerang; Kursi; Lemari; Loker; Meja; Meja rias; Mirror
[kacamata tampak]; Peti; Rak piring; Rotan; Sarang; Tabel; Tempat tidur bayi; Tempat tidur tambahan; VATS, bukan logam;
ambroid bar; anyaman; bagian kayu untuk sarang lebah; bangku [furnitur]; bangku kerja; bangku wakil, bukan dari logam;
bantal; bantal hewan peliharaan; bantal udara, bukan untuk tujuan medis; barel, bukan logam; batang tangga; batang tirai;
baut pintu bukan dari logam; baut, bukan logam; bayi mengubah tikar; bayi pejalan kaki; bingkai bordir; bingkai foto; boneka
binatang; boneka burung; buku terletak [furnitur]; bunga-berdiri [furnitur]; bungs, bukan dari logam; cakar hewan; cask hoops,
bukan dari logam; cermin genggam [cermin toilet]; coathooks, bukan dari logam; coatstands (meja mantel); colokan dinding,
bukan dari logam; counter [tabel]; dada daging, bukan dari logam; dada untuk mainan; dekorasi plastik untuk bahan makanan;
dispenser handuk, tetap, bukan logam; divans (divans); dowels, bukan dari logam; drain perangkap [katup] plastik; eds [bahan
plaiting]; engsel, bukan logam; fitting jendela, bukan logam; fitting peti mati, bukan dari logam; fitting tempat tidur, bukan dari
logam; gabus untuk botol; gading, tidak dikerjakan atau semi-bekerja; gagang pintu, bukan dari logam; gantungan baju; gelang
identifikasi, bukan logam, untuk rumah sakit; gerobak makan malam [furnitur]; gerobak teh; gerobak untuk komputer [furnitur];
guling; gulungan berkelok-keng, bukan logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; gulungan kayu untuk benang, sutra, tali;
gulungan, bukan logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; hairdressers ' kursi; hampers [keranjang]; head-rests [furnitur];
hewan tanduk; ibu mutiara, tidak bekerja atau semi-bekerja; imitasi kura-kura; jerami plaited, kecuali anyaman; kabinet indeks
[furnitur]; kabinet kerja; kaca perak [cermin]; kacang- kacangan, bukan dari logam; kait pakaian, bukan dari logam; kait tirai;
kait, bukan dari logam; kandang anjing; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kartu kunci plastik, tidak dikodekan;
karya seni, dari kayu, lilin, plester atau plastik; kastor furnitur, bukan dari logam; kastor tempat tidur, bukan dari logam; kasur
jerami; kasur pegas; kasur udara, bukan untuk tujuan medis; katrol plastik untuk tirai; katup pipa air plastik; katup, bukan
logam, selain bagian dari mesin; kenop, bukan dari logam; keran untuk tong, bukan logam; kerang tiram; keranjang
memancing; keranjang roti bakers; keranjang, bukan dari logam; keyboard untuk tombol gantung; kipas untuk penggunaan
pribadi, non-listrik; klip kabel atau pipa plastik; klip kabel, bukan dari logam; kostum berdiri; kotak bersarang.; kotak surat,
bukan dari logam atau batu; kotak untuk hewan peliharaan rumah tangga; kuku hewan; kulit kura-kura; kunci, bukan logam,
untuk kendaraan; kunci, selain listrik, bukan logam; kuning Amber; kursi dek; kursi logam; kursi mudah; kursi tinggi untuk bayi;
kurung bingkai gambar; langkah-langkah [tangga], bukan logam; layar [furnitur]; layar berdiri; layar koran berdiri; lecterns
(bahasa Inggris: lecterns); lemari arsip; lemari handuk [furnitur]; lemari obat; loading gauge batang, bukan logam, untuk kereta
api waggons [gerobak]; lonceng angin [dekorasi]; lonceng pintu, bukan logam, non-listrik; manekin; manik tirai untuk dekorasi;
mebel; mebel kantor; mebel logam; mebel sekolah; meerschaum; meja berdiri; meja draughtsman; meja pengetikan; meja
pijat; meja tulis; melihat kuda; memotong blok [tabel]; memuat palet, bukan dari logam; menampilkan [furnitur]; menangani
palet, bukan dari logam; menggaruk posting untuk kucing; merayap jerami; merayap plastik untuk furnitur; moldings untuk
bingkai foto; nampan, bukan logam; nomor rumah, bukan dari logam, non-bercahaya; nuansa jendela dalam ruangan [furnitur];
objek publisitas tiup; paku keling, bukan dari logam; palung, bukan logam, untuk pencampuran mortir; papan display; papan
nama kayu atau plastik; papan nama, bukan logam; partisi berdiri bebas [furnitur]; partisi furnitur kayu; pasak tenda, bukan dari
logam; pasak untuk tanaman atau pohon; patung kayu, lilin, plester atau plastik; patung lilin; payung berdiri; pelampung
tambat, bukan logam; pelat nomor, bukan logam; pemasangan kuas; pemegang tirai, bukan dari bahan tekstil; penguburan
guci; penjaga kebakaran; penutup garmen [penyimpanan]; penutup untuk pakaian [lemari pakaian]; penutupan botol, bukan
dari logam; penutupan, bukan logam, untuk kontainer; peti laci; peti mati; pintu knockers, bukan logam; pintu untuk furnitur;
piring ambroid; pita kayu; plaits jerami; plakat kayu atau plastik; platform perubahan bayi; playpens untuk bayi; ponsel [hiasan];
pot bunga alas; puncak meja; rak [furnitur]; rak botol; rak furnitur; rak majalah; rak pakan ternak; rak perpustakaan; rak
senjata; rak untuk lemari arsip [furnitur]; rak untuk penyimpanan; sekrup puncak, bukan logam, untuk botol; sekrup, bukan dari
logam; selimut, kecuali linen; selongsong botol kayu; settees ( settees ); sideboards (papan samping); singkatan dari
menghitung mesin; sisir fondasi untuk sarang lebah; sofa; stoppers, bukan dari logam; tabel logam; tanduk rusa; tanduk, tidak
dikerjakan atau semiworked; tangga kayu atau plastik; tangga mobile boarding, bukan logam, untuk penumpang; tangki, bukan
dari logam atau batu; tempat sampah kayu atau plastik; tempat sampah, bukan dari logam; tempat tidur air, bukan untuk
tujuan medis; tempat tidur kayu; tempat tidur rumah sakit; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tiang bahu
[kes]; tiang, bukan dari logam; tikar untuk playpens bayi; tikar, dilepas, untuk wastafel; tirai bambu; tirai cincin; tirai dalam
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ruangan slatted; tirai jendela tekstil interior; tirai kayu tenun [furnitur]; tirai kertas; tirai rel; tirai rol; tirai tie-back; tong berdiri,
bukan dari logam; tong kayu untuk decanting anggur; tong, bukan dari logam; tongkat kayu; topi berdiri; transportasi palet,
bukan logam; trestles [furnitur]; troli [furnitur]; tulang paus, tidak bekerja atau semi-bekerja; tutup botol, bukan dari logam; ubin
cermin; wadah mengambang, bukan logam; wadah, bukan dari logam [penyimpanan, transportasi]; wadah, bukan logam,
untuk bahan bakar cair; washstands [furnitur]===
===Air mancur; Alat pembilasan; Alat pengeringan hijauan; Alat penghilang bau udara; Barbekyu; Bola lampu; Chandelier;
Flare; Freezer; Insinerator; Instalasi AC; Instalasi distribusi air; Instalasi pemanasan; Instalasi suplai air; Kiln; Kolektor panas
matahari [pemanasan]; Kompor; Lampu; Pemanggang roti; Pemantik; Pembakar; Penghangat saku; Penukar panas, bukan
bagian dari mesin; Peralatan untuk pencahayaan, pemanas, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, ventilasi,
pasokan air dan tujuan sanitasi; Roasters; Seri rotisseries; Shower; Sorot; Stills; Tenggelam; Washer untuk keran air; air
mancur hias; aksesori keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; aksesori pengatur dan keselamatan untuk peralatan
air; akumulator panas; akumulator uap; alat pendingin udara; alat pengering tangan untuk kamar kecil; alat penyaringan air;
alat pewangi, bukan untuk penggunaan pribadi; aparatus dan mesin pemurni air; aparatus dan mesin pemurni udara; aparatus
desinfektan; aparatus pelembut air dan instalasi; aparatus penggosok gas; autoklaf listrik (pressure cooker); ayam saluran
pipa [keran]; bak mandi; bak mandi untuk mandi sitz; bantal pemanas [bantalan], listrik, bukan untuk tujuan medis; bar api;
batu lava untuk digunakan dalam panggangan barbekyu; bilik shower [kandang (am)]; boiler gas; boiler uap, selain bagian dari
mesin; boiler, selain bagian dari mesin; bola lampu; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; bola lampu, listrik; botol air
panas; braket untuk pembakar gas; buah roasters; cahaya diffusers; casing lampu; cerobong asap blower; cerobong asap
seruling; deep fryers, listrik; defrosters untuk kendaraan; desiccating aparat; desinfektan Dispenser untuk toilet; elemen
pemanas; emitor irigasi tetes [alat kelengkapan irigasi]; evaporator; filamen pemanas, listrik; filamen untuk lampu listrik; filter
[bagian dari instalasi rumah tangga atau industri]; filter kopi, listrik; filter untuk air minum; filter untuk pendingin udara; fitting
berbentuk untuk oven; flues untuk boiler pemanas; footmuffs, dipanaskan secara elektrik; forges, portabel; generator asetilena;
gesekan pemantik untuk membakar gas; hidran; instalasi dan peralatan ventilasi [pendingin ruangan]; instalasi mandi sauna;
instalasi pemanas air panas; instalasi pembangkit uap; instalasi pemurnian air; instalasi pemurnian untuk limbah; instalasi
pencahayaan untuk kendaraan udara; instalasi pendingin dan mesin; instalasi pendingin untuk air; instalasi pendinginan susu;
instalasi pendinginan untuk cairan; instalasi pendinginan untuk tembakau; instalasi pengolahan bahan bakar dan bahan
moderasi nuklir; instalasi penyaringan udara; instalasi penyiraman, otomatis; instalasi polimerisasi; instalasi saluran air;
instalasi ventilasi [ac] untuk kendaraan; kacamata lampu; kain Steamer; kamar bersih [instalasi sanitasi]; karbon untuk lampu
busur; karpet yang dipanaskan secara elektrik; katup pengendali tingkat dalam tangki; katup termostatik [bagian dari instalasi
pemanas]; katup udara untuk instalasi pemanas uap; keran [keran]; keran mixer untuk pipa air; kerudung ekstraktor untuk
dapur; kerudung ventilasi; kerudung ventilasi untuk laboratorium; ketel, listrik; kiln furniture [mendukung]; kipas angin [AC];
kipas angin [bagian dari instalasi AC]; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; kloset; kolom penyulingan; kompor [peralatan
pemanas]; kondensor gas, selain bagian dari mesin; kopi percolators, listrik; kotak abu tungku; kotak es; kumparan [bagian
dari penyulingan, pemanasan atau pendinginan instalasi]; lampu akuarium; lampu busur; lampu cerobong asap; lampu curling;
lampu depan kendaraan; lampu gas; lampu germicidal untuk memurnikan udara; lampu jalan; lampu keselamatan; lampu
laboratorium; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon natal; lampu minyak; lampu mobil; lampu penambang; lampu plafon;
lampu proyektor; lampu selam; lampu sepeda; lampu siklus; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; lampu sorot
saku; lampu sorot untuk mobil; lampu untuk kendaraan; lampu untuk sinyal arah mobil; lapisan mandi; lemari air; lemari es;
lemari es walk-in; lemari pendingin; lemari tampilan pendingin [display cases].; lentera Cina; lentera untuk penerangan;
magnesium filamen untuk pencahayaan; malt pemanggang; mandi instalasi; mangkuk cuci tangan [bagian dari instalasi
sanitasi]; meludah panggang; memasak cincin; menara pemurnian untuk penyulingan; mencuci coppers; mengatur aksesori
untuk peralatan dan pipa air atau gas; mengatur dan aksesori keselamatan untuk peralatan gas; mengatur dan keselamatan
aksesoris untuk pipa gas; mesin es dan peralatan; mesin kopi, listrik; mesin pembuat roti; mesin penyiraman untuk tujuan
pertanian; nomor rumah bercahaya; nozel keran anti-percikan; nuansa lampu; oven fitting terbuat dari fireclay; oven gigi; oven
microwave [peralatan memasak]; oven microwave untuk keperluan industri; oven tukang roti; oven udara panas; oven, selain
untuk penggunaan laboratorium; panci pemanasan; pasteurisers (pel pasta); pelat panas; pelat pemanas; pelat struktural
untuk oven; pelembap untuk radiator pemanas sentral; pemanas air; pemanas air [peralatan]; pemanas akuarium; pemanas
boiler; pemanas perendaman; pemanas udara; pemanas untuk kendaraan; pemanas untuk mandi; pemanas untuk setrika
pemanas; pemanas, listrik, untuk botol makan; pemandian hydromassage (jacuzzi); pemanggang kopi; pemanggangan jack;
pemantik gas; pemasangan konveyor abu, otomatis; pembakar alkohol; pembakar asetilena; pembakar gas; pembakar kuman;
pembakar laboratorium; pembakar minyak; pembakar oksidan; pembakar pijar; pembakar untuk lampu; pemegang kap lampu;
pendingin udara untuk kendaraan; pendingin untuk tungku; pengering pakaian, listrik; penghangat piring; penyamakan aparat
[Sun Beds]; peralatan asupan air; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan filtrasi akuarium; peralatan fumigasi, bukan
untuk tujuan medis; peralatan ionisasi untuk perawatan udara atau air; peralatan klorinasi kolam renang; peralatan
kromatografi untuk tujuan industri; peralatan listrik untuk membuat yogurt; peralatan makan untuk boiler pemanas; peralatan
mandi hydromassage; peralatan memasak dan instalasi; peralatan memasak, listrik; peralatan pemanas; peralatan pemanas
lem; peralatan pemanas untuk bahan bakar padat, cair atau gas; peralatan pemanas untuk defrosting jendela kendaraan;
peralatan pemanas, listrik; peralatan pemanggangan; peralatan pemuatan untuk tungku; peralatan pencahayaan dan instalasi;
peralatan pendingin dan instalasi; peralatan pendingin dan mesin; peralatan pendingin minuman; peralatan pendingin udara;
peralatan penerangan dioda pemancar cahaya [led]; peralatan penerangan untuk kendaraan; peralatan pengeringan;
peralatan pengeringan dan instalasi; peralatan penggosok minyak; peralatan penyulingan; peralatan pusaran air-jet; peralatan
sanitasi dan instalasi; peralatan udara panas; peralatan untuk dehidrasi limbah makanan; peralatan wajah uap [sauna];
perangkat anti-mempesona untuk mobil [fitting lampu]; perangkat antiglare untuk kendaraan [fitting lampu]; perapian; perapian,
domestik; peredam [pemanasan]; perlengkapan mandi; perlengkapan mandi udara panas; pipa air untuk instalasi sanitasi;
pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pompa panas; radiator [pemanasan]; radiator pemanas sentral; radiator, listrik;
rambut pengering; reflektor kendaraan; reflektor lampu; regenerator panas; rentang dapur [oven]; roti baking mesin; scrubber
[bagian dari instalasi gas]; selimut, listrik, bukan untuk tujuan medis; soket untuk lampu listrik; sprei; sterilis udara; sterilisasi;
sterilisasi air; suar asetilena; tabung bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk pencahayaan; tanaman
desalinasi; tangki air tekanan; tangki ekspansi untuk instalasi pemanas sentral; tangki pembilasan; tekanan panci memasak,
listrik; tembakau roasters; toilet duduk; toilet mangkuk; toilet, portabel; tumpukan atom; tumpukan suar untuk digunakan dalam
kilang minyak; tungku Solar; turki mandi lemari, portabel; tutup radiator; udara kering; untuk footwarmers, listrik atau nonelektrik; urinal [sanitasi perlengkapan]; wadah pendingin; wafel besi, listrik===
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===Perekat industri; Pupuk; agen patination [kimia]; bahan kimia yang digunakan dalam ilmu pengetahuan; bahan kimia yang
digunakan dalam industri, resin buatan yang tidak diproses, plastik yang tidak diproses; bahan kimia yang digunakan dalam
pertanian; belerang, asam sulfat, sulfat dioksida, pasir penocoran, amonium sulfat, baryta, lumpur pengeboran untuk
digunakan dalam pengeboran sumur minyak, lapisan, selenium dan senyawanya, konsentrat krom, merkuri semua untuk
industri, kehutanan, penggunaan pertanian dan ilmiah; nanopowders ( bubuk nano).; pasir mineral dan minyak; pelapis dan
pengisi untuk industri kertas dan plastik; pemadam kebakaran komposisi; persiapan tempering dan solder; tepung kayu;
welding flux, bahan kimia pengelasan, yaitu anyaman pastes, gel atik, menetralisir pastes, pra dan pasca pengelasan bahan
kimia===
===Primer industri.===
===Layanan pengolahan data; Manajemen Bisnis; Manajemen database ter komputerisasi; analisis data bisnis; bantuan,
layanan penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam
database komputer; konsultasi analisis bisnis; konsultasi bisnis dan jasa konsultasi; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi
manajemen proses bisnis; konsultasi perencanaan bisnis; layanan rekayasa ulang proses bisnis; manajemen data ter
komputerisasi; manajemen database; manajemen proyek bisnis; mengumpulkan informasi untuk bisnis; pengumpulan data;
penjualan ritel dan layanan grosir untuk pertambangan, pengayaan dan industri metalurgi, industri proses, teknologi
pembentuk logam, teknologi bahan, teknologi energi dan metode perlindungan lingkungan, mesin, peralatan, instalasi, suku
cadang dan pabrik produksi.; penyediaan data bisnis; perencanaan bisnis; perencanaan bisnis strategis===
===Instalasi mesin, pemeliharaan dan perbaikan; Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan layanan menghancurkan,
penyaringan, menyampaikan, memberi makan, grinding, pemisahan, penanganan bahan massal, dan logam dan limbah mesin
daur ulang; boiler pembersihan dan perbaikan; informasi konstruksi; instalasi, pemeliharaan dan modifikasi dan perbaikan
mesin, peralatan dan peralatan yang digunakan dalam pertambangan dan teknologi mineral, metalurgi, teknologi logam,
rekayasa kota dan produksi energi, pekerjaan logam, teknik material dan pembentukan, perlindungan lingkungan, pemurnian
air dan industri kimia non organik.; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan layanan katup, aktuator, positioner, katup controller,
katup kontrol, batas switch, dan solenoids; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pemeliharaan, pemasangan dan perbaikan
pabrik industri dan properti; konstruksi dan modifikasi tambang, konsentritor dan tanaman untuk metalurgi, produksi energi,
perlindungan lingkungan dan industri kimia non-organik; layanan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengolahan
data, perangkat keras komputer dan peralatan elektronik; pemeliharaan dan perbaikan burner; pemeliharaan, instalasi dan
layanan perbaikan yang berkaitan dengan pabrik industri dan properti; pengawasan (konstruksi bangunan -)===
===Bijih.; Bola baja; bahan bangunan dari logam; batang logam; cetakan logam untuk pengecoran; ferrochrome, stainless
steel, tembaga, seng, nikel, aluminium dan paduan mereka diproduksi dalam batang, kabel, pipa, tabung, kawat bar,
lembaran, billet, lembar, strip, foil, koin kosong dan token kosong, cartridge cangkir, cartridge dan peluru kosong, berongga
konduktor bentuk; jembatan logam; kabel non-listrik dan kawat logam Umum; kait logam; kerucut logam; lapisan logam;
lapisan logam lembaran magnetik; lifter batang logam; liner logam; logam umum dan paduan mereka; memakai lapisan tahan,
penutup, piring dan batang logam; memperbaiki perangkat logam; mengisi segmen logam; paduan baja; parutan logam; pelat
logam; pelat penutup logam; pelat shell logam; pelet bijih besi, bijih krom dan logam umum; pipa baja; profil logam; rel logam;
sakelar kereta api; segel logam; spelter dan batang logam umum atau paduan mereka untuk industri pengelasan; stainless
steel (baja tahan karat); stainless steel dan logam pengisi paduan nikel===
===Pengoperasian sistem komunikasi frekuensi radio; layanan komunikasi frekuensi radio; menyediakan akses ke dan
menyewakan waktu ke database komputer; penyediaan akses ke data atau dokumen yang disimpan secara elektronik dalam
file pusat untuk konsultasi jarak jauh.; penyediaan akses ke data pada jaringan komunikasi===
===Crane; Filter [bagian mesin atau mesin]; Mesin skrining; Penggilingan pabrik; Pompa; aktuator dan positioner katup
pneumatik dan hidraulik; alat [bagian dari mesin]; baffles untuk penggilingan pabrik; bar untuk penggilingan pabrik; batu
penggilingan; bergulir mesin untuk tabung logam, pipa, batang, kabel, wirebars, lembaran, billet, lembaran, strip dan foil; bilah
benturan untuk alat berat; bin pemakaian mesin; blok luncur untuk mesin; boiler tabung [bagian dari mesin]; bongkar muat
mesin; dasar liners untuk penggilingan pabrik; dinding liners untuk penggilingan pabrik; elektroda pengelasan.; elemen
pelindung untuk menyaring dan menyampaikan mesin; filter pulp untuk penggilingan pabrik; filter untuk penggilingan pabrik;
glide bar untuk mesin; grates untuk penggilingan pabrik; grinding gulungan; grindstones [bagian dari mesin]; idler konveyor
untuk mesin; impeller lengan untuk penggilingan pabrik; instalasi penghilang debu untuk tujuan pembersihan; jendela servis
dan inspeksi untuk mesin; kapal pemangkas dan pelempar (mesin); kartrid untuk mesin penyaringan; katrol untuk mesin; katup
[bagian dari mesin]; katup bola (bagian dari mesin); katup bola dunia (bagian dari mesin); katup dan bagian-bagiannya (bagian
dari mesin); katup kontrol (bagian dari mesin); katup kupu-kupu (bagian dari mesin); katup mobil tangki (bagian dari mesin);
katup segmen (bagian dari mesin); katup shutdown darurat (bagian dari mesin); katup steker (bagian dari mesin); katup
tekanan (bagian dari mesin); katup untuk mesin; kerucut tengah untuk penggilingan pabrik; kerucut untuk penggilingan pabrik;
komponen penyegelan untuk mesin; kursi katup (bagian dari mesin); lapisan karet untuk penggilingan pabrik; lapisan untuk
penggilingan pabrik; lengan perlindungan untuk mesin; lifter bar logam untuk penggilingan pabrik; lifter bar untuk penggilingan
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pabrik; liner untuk penggilingan pabrik; media penyaringan (bagian dari mesin); memakai bagian untuk penggilingan pabrik;
memakai lapisan tahan, penutup, piring dan bar untuk mesin; memakai lapisan untuk mesin; memisahkan mesin; memotong
meja untuk mesin; mempertahankan layar (bagian dari mesin); mempertahankan layar untuk penggilingan pabrik; memuat
buaian untuk mesin; menekan mesin; mengatur katup (bagian dari mesin); menghancurkan mesin; mengisi segmen untuk
penggilingan pabrik; menyampaikan mesin; mesin calcining; mesin dan pabrik untuk penggilingan dan bahan comminuting;
mesin dewatering; mesin flotasi; mesin makan; mesin pelletizing; mesin pembongkaran; mesin pengecoran untuk logam cair,
mesin pengecoran terus menerus ke atas, roda pengecoran dan mesin tangki lepas landas / bosh untuk anoda; mesin
penyaringan; mesin sedimentasi; mesin untuk bahan pengeringan; mesin untuk briquetting, pelletizing dan sintering bahan;
mesin untuk calcining dan pencucian bola dan konsentrat dan bahan lainnya; mesin untuk grinding, menghancurkan, merobek,
memotong, menekan dan memotong; mesin untuk konsentrat peleburan, logam dan bahan; mesin untuk membersihkan air
limbah; mesin untuk membersihkan gas; mesin untuk memproduksi asam sulfat; mesin untuk mengobati, mentransfer dan
menyampaikan terak cair dan logam cair; mesin untuk peleburan flash dan konversi konsentrat, flotasi dan mesin dispersi
untuk pengolahan mineral, mesin untuk prakonsentrasi bijih; mesin untuk peleburan langsung bijih besi; mesin untuk
pemisahan fisik bijih dan mineral; mesin untuk pemurnian api dari bola dan konsentrat; mesin untuk pengolahan minyak dan
pasir mineral; mesin untuk perawatan material dan pembentukan; mesin untuk persiapan lembaran awal dan anoda dan
pembongkaran anoda dan katoda, mesin susun untuk lembaran dan ingot, mesin pengupasan untuk katoda atau lembar awal,
scrubber venturi, sel mixer-pemukim; mesin untuk pertukaran ion dan ekstraksi pelarut bahan; mesin untuk tanaman anoda
hijau dan toko-toko rodding; pabrik trommels; panduan sabuk untuk mesin; panel layar karet dan poliuretan untuk penggilingan
pabrik; panel penyaringan (bagian dari mesin); pelat kepala untuk penggilingan pabrik; pelat logam untuk layar trommel; pelat
parut untuk penggilingan pabrik; pelat shell untuk penggilingan pabrik; pelindung katrol untuk mesin; pelindung rol untuk
mesin; pelletizing dan mesin sintering; pemanas air [bagian dari mesin]; pembersih sabuk untuk mesin; penebalan dan clarifier
untuk industri mineral, kimia dan air limbah; pengangkat pulp; pengumpan [bagian dari mesin]; penukar panas [bagian dari
mesin]; peralatan angkat; pintu liners untuk penggilingan pabrik; pipa untuk mesin; piring untuk penggilingan pabrik; pisau
[bagian mesin]; pisau untuk mesin; pompa [bagian dari mesin, mesin atau motor]; pompa diafragma; railcar dan mesin tarik
tongkang; railcar dumpers dan positioner (mesin); reclaimers (mesin); rotary breaker (mesin); sabuk konveyor untuk mesin;
sabuk turners untuk mesin; segel untuk mesin; sekrup liners untuk penggilingan pabrik; selang dan pipa untuk mesin; side
liners untuk penyaringan dan menyampaikan mesin; stacker reclaimers (mesin); sudut liners untuk penggilingan pabrik; tahan
bar untuk penggilingan pabrik; tiriskan ayam; ukuran mesin===
===Alat tangan yang dioperasikan dengan tangan.===
===Pengolahan bahan dalam pertambangan, agregat, daur ulang, minyak, gas, pulp, kertas dan industri proses; air
mengobati; daur ulang limbah; daur ulang logam; informasi perawatan material; jasa konsultasi di bidang produksi energi;
kustom manufaktur mesin, peralatan dan peralatan yang digunakan dalam pertambangan dan teknologi mineral, metalurgi,
teknologi logam, rekayasa kota dan produksi energi, pekerjaan logam, teknik material dan pembentukan, perlindungan
lingkungan, pemurnian air dan industri kimia non organik.; layanan konsultasi perawatan di bidang metalurgi, logam dan
mineral bekerja; pengolahan mineral; penyewaan mesin pengolahan mineral; produksi energi===
===Kamera; Peralatan pengolahan data; Perangkat lunak grafis komputer 3D; Timbangan; aktuator dan positioner katup
elektronik, elektro-pneumatik dan elektro-hidraulik; alat pemantau elektronik; anoda tembaga dan katoda; gambar digital; kabel
superkonduktor, wafer silikon; kamera untuk penggunaan industri; katup elektronik; katup kontrol elektronik; komponen bar
bus listrik, saluran, kabel, kabel, kabel, kabel koaksial, konduktor, profil, batang komutor dan konektor yang terbuat dari
paduan tembaga atau tembaga atau paduan timah atau paduan nikel.; kontrol elektronik; manual pelatihan dalam format
elektronik; menghancurkan peralatan untuk penggunaan laboratorium; minikomputer dan mikroprosesor untuk perangkat
digital untuk kontrol dan manajemen proses dalam teknologi pertambangan dan mineral, metalurgi dan industri kimia nonorganik; optik, penimbangan, pengukuran, sinyal, memeriksa (pengawasan) peralatan dan instrumen untuk teknologi
pertambangan dan mineral, metalurgi dan industri kimia non-organik; pemancar dan penerima frekuensi radio; penganalisis
elektronik untuk penggunaan industri; pengontrol katup elektronik; pengujian dan analisis peralatan, yaitu X-ray dan gamma
ray aparat untuk penggunaan industri, neutron-diaktifkan dan elektrokimia elemen analyzer; peralatan flotasi untuk
penggunaan laboratorium; peralatan pemantauan elektronik untuk menghancurkan mesin; peralatan pengujian untuk
penggunaan industri; peralatan pengukuran; peralatan pengukuran elektronik dan optik; perangkat identifikasi frekuensi radio;
perangkat lunak augmented reality; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer cloud; perangkat lunak komputer
untuk kecerdasan buatan; perangkat lunak komputer untuk membuat peta; perangkat lunak komputer untuk menganalisis
proses industri; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan proses industri; perangkat lunak komputer untuk
menghancurkan mesin; perangkat lunak komputer untuk mengukur, mengendalikan, dan mendeteksi proses industri;
perangkat lunak komputer untuk peralatan pemantauan; perangkat lunak komputer untuk peralatan pengukuran; perangkat
lunak komputer untuk pompa; perangkat lunak komputer, peralatan pemrosesan data dan perangkat keras komputer untuk
pengujian dan simulasi industri; perangkat lunak komputer, peralatan pemrosesan data, dan perangkat keras komputer untuk
didaur ulang; perangkat lunak komputer, peralatan pemrosesan data, dan perangkat keras komputer untuk mengontrol proses
industri; perangkat lunak komputer, peralatan pengolahan data dan komputer untuk menghancurkan simulasi proses;
perangkat lunak manajemen proyek; perangkat lunak pemeliharaan prediktif; perangkat lunak pengoptimalan; perangkat lunak
realitas virtual; perangkat lunak simulasi; peta digital; publikasi yang dapat diunduh; sensor dan detektor elektronik dan optik;
sensor dan instrumen untuk mendeteksi dan merasakan logam dan bahan lainnya; sensor elektronik, prosesor sinyal, sakelar,
dan pemancar posisi untuk katup; solenoid keselamatan; tag elektronik; unit daya===
===Jasa Desain rekayasa; Layanan inspeksi teknis; administrasi server jarak jauh.; analisis air; analisis ancaman keamanan
komputer untuk melindungi data; analisis data teknis; analisis komputer; analisis sistem komputer; desain dan pengembangan
perangkat lunak augmented reality; desain dan pengembangan perangkat lunak realitas virtual; desain komputer dan layanan
pengembangan untuk analisis data; desain tambang, konsentritor dan tanaman untuk metalurgi, produksi energi, perlindungan
lingkungan dan industri kimia non-organik; desain teknis; evaluasi kinerja proses industri; jasa konsultasi teknologi di bidang
pertambangan dan teknologi mineral, teknologi logam, teknik kota, teknik material dan pembentukan, perlindungan
lingkungan, pemurnian air dan industri kimia non-organik; jasa perencanaan teknik sipil; jasa perencanaan teknis; jasa teknik;
konsultan teknik; konsultasi teknologi; kontrol kualitas, analisis, penilaian, pengujian dan layanan konsultasi; layanan
dukungan teknis yang berkaitan dengan sistem komputer; layanan manajemen proyek komputer; layanan pemantauan sistem
komputer; layanan pemodelan komputer; layanan penasihat di bidang peningkatan efisiensi industri dan teknis; layanan
pencadangan komputer jarak jauh; layanan pengujian diagnostik teknis yang berkaitan dengan proses industri, pengolahan
mineral, pengolahan air, produksi energi, distribusi energi dan produksi daya; layanan pengujian diagnostik yang dibantu
komputer; layanan rekayasa perangkat lunak; layanan untuk memantau proses industri; layanan untuk menilai efisiensi proses
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industri; manajemen proyek komputer di bidang pengolahan data elektronik; melakukan studi proyek teknis; memantau proses
industri; pemantauan kondisi alat berat; pemantauan proses untuk jaminan kualitas; pemantauan sistem jaringan; pemantauan
sistem jaringan, server dan aplikasi web dan database; pemantauan sistem komputer dengan akses remote; pemantauan
sistem komputer untuk mendeteksi kerusakan; pemantauan teknis dan inspeksi; pemrograman komputer; penelitian
lingkungan, pengujian, survei, penilaian, analisis dan layanan konsultasi; penelitian produk canggih di bidang kecerdasan
buatan; penelitian teknik; pengembangan dan pengujian metode komputasi, algoritma dan perangkat lunak; pengembangan
layanan yang berkaitan dengan augmented reality; pengembangan layanan yang berkaitan dengan perangkat lunak realitas
virtual; pengujian dan simulasi industri; pengujian industri; pengujian sistem pemrosesan data elektronik; pengujian teknik;
pengujian teknis; pengukuran dan analisis proses industri; penyediaan survei teknis; penyimpanan data online; penyimpanan
data terkomputerisasi; penyusunan laporan teknik; penyusunan rencana dan gambar teknik untuk orang lain; teknik survei===
===Instalasi pengangkutan abu; Pembakar; alat penghilang abu; aparatus penggosok gas; bagian dan perlengkapan
pendingin, AC dan sistem pemanas; boiler panas limbah; cairan tempat tidur pembakaran boiler dan burner; endapan
elektrostatik.; filter [bagian dari instalasi rumah tangga atau industri]; filter untuk air minum; grates untuk perlakuan panas;
instalasi pemurnian untuk limbah; katup pengendali tingkat dalam tangki; kondensor gas, selain bagian dari mesin; kumparan
[bagian dari penyulingan, pemanasan atau pendinginan instalasi]; menara pemurnian untuk penyulingan; mengatur aksesori
untuk peralatan dan pipa air atau gas; mengatur dan aksesori keselamatan untuk peralatan gas; peralatan dan instalasi untuk
pemurnian air; peralatan hydrating; peralatan makan untuk boiler pemanas; peralatan pemanas; peralatan pemanas dan
pemanas; peralatan pembakaran; peralatan pendingin; peralatan pengeringan; peralatan penggosok minyak; peralatan untuk
mendinginkan perangkat listrik; peralatan untuk pencahayaan, menghasilkan uap, memasak, mendinginkan, ventilasi, pasokan
air dan tujuan sanitasi; peralatan untuk pendinginan, peleburan dan tungku mencair; pipa boiler [tabung] untuk instalasi
pemanas; rotary kiln (kiln putar); scrubber [bagian dari instalasi gas]; unit penguapan pembakaran terendam; unit tempat tidur
cairan untuk pengurangan, calcining dan pemanggangan biji-bijie dan residu===
===Logam mulia dan paduan mereka; batang, kabel, tabung, bar, billet, ingot, wirebar, lembaran dan lembaran logam mulia;
emas, perak, platinum, paladium dan logam mulia lainnya dan paduan mereka untuk barang mentah dan / atau
semiproses.===
===Terpal karet; baffles karet; bahan penyaringan karet; bahan penyaringan pulp karet; bahan penyaringan serat kaca;
batang karet; dasar liners karet; dinding liners karet; kerucut karet; kerucut tengah karet; lapisan karet dan polimer; lapisan
poliuretan; lengan impeller karet; lengan poliuretan; lifter bar karet; liner karet; memakai lapisan karet; memakai lapisan
poliuretan; memakai lapisan tahan, penutup, piring dan batang karet; mengisi segmen karet; panel layar karet dan poliuretan;
pelat karet; pelat kepala karet; pelat parut karet; pelat shell karet; pintu liners karet; segel debu; segel karet; selang dan pipa
karet; semua barang tersebut di atas menjadi produk setengah jadi.; sudut liners karet; tahan batang karet; terpal
poliuretan===
===Menyaring bahan tekstil atau kain tekstil.===
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langkah-langkah promosi, baik B2B, B2C dan C2C, dalam bentuk menyediakan database yang dapat dicari tersedia secara
online melalui komputer atau jaringan seluler dengan informasi tentang barang-barang konsumen, pakaian, bahan makanan,
makanan dan minuman; layanan pemesanan online ter komputerisasi di bidang restoran dan bahan makanan; manajemen
layanan pelanggan, yaitu, menanggapi pertanyaan pelanggan untuk orang lain di bidang pengiriman dan penjemputan
restoran, pengiriman pakaian dan barang-barang konsumen; memberikan informasi produk konsumen mengenai produk
makanan melalui situs web; menyediakan informasi produk komersial untuk pengecer dan konsumen.; pemrosesan
administrasi elektronik restoran dan pesanan makanan untuk orang lain; promosi dan pemasaran barang dan jasa bagi orang
lain dalam kaitannya dengan restoran dan makanan; ritel dan penjualan eceran online barang-barang konsumen, yaitu
pakaian, bahan makanan seperti daging, ikan, unggas, permainan, [tidak hidup], ekstrak daging, diawetkan, beku, buahbuahan dan sayuran kering dan disiapkan, jeli yang dapat dimakan, selai, kolak, telur, susu dan produk susu, minyak dan
lemak yang dapat dimakan, kopi, teh, kakao dan kopi pengganti, beras, tapioka dan sagu, tepung dan persiapan yang terbuat
dari sereal, roti, kue kering dan permen , Es krim, gula, madu, sirup ringan, ragi, baking powder, garam, rempah-rempah,
mustard, cuka, saus rempah-rempah, herbal [rempah-rempah kering]===
===Hiburan; Pengajaran; kegiatan budaya.; pendidikan, termasuk mengenai limbah makanan dan isu-isu iklim; pengajaran
dalam kaitannya dengan inovasi dan start-up bisnis; persiapan bahan pendidikan penjualan dan penggunaan barang
konsumsi surplus, limbah makanan dan isu iklim===
===Perangkat lunak; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi untuk digunakan dengan perangkat seluler
bagi pengguna untuk berbagi informasi dan sumber daya dalam kaitannya dengan bahan makanan, pakaian, dan barangbarang konsumen.; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi untuk digunakan dengan perangkat seluler
untuk memesan dan memasok bahan makanan dan makanan, pakaian dan barang konsumen lainnya dan untuk pengurangan
limbah bahan makanan, pakaian dan barang konsumen lainnya, dan untuk memberikan informasi tentang pengurangan
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limbah bahan makanan, pakaian dan barang konsumen lainnya===
===Hosting data, file, aplikasi, dan informasi ter komputerisasi; menyediakan penggunaan sementara aplikasi berbasis web.;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer e-commerce online yang tidak dapat diunduh yang
memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik di pasar online melalui jaringan komputer global dalam
kaitannya dengan pakaian, barang konsumen, bahan makanan===
===Layanan untuk menyediakan makanan dan minuman.===
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:
: 3
: ===Mandi dan mandi gel, sabun, mandi dan mandi persiapan, krim wajah dan tubuh, krim kulit, membersihkan lotion dan krim,
krim siang dan krim malam, minyak rambut dan lotion rambut, krim pemutihan rambut dan sampo rambut.===
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: 16, 35, 37, 38, 7, 9, 25, 41, 42, 11, 12
:
===Majalah; Newsletter; Pamflet; Publikasi cetak; Surat kabar; buku pegangan [manual]; majalah [majalah]; produk yang
disebutkan di atas terkait dengan sertifikasi kesesuaian dengan standar yang berkaitan dengan peralatan dan produk untuk
digunakan dalam atmosfer eksplosif.; prospektus===
===Pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; evaluasi persyaratan personil; layanan untuk memantau prosedur
kontrol kualitas perusahaan sehubungan dengan penyedia layanan perbaikan, pemeliharaan dan daur ulang untuk peralatan
dan produk untuk digunakan di atmosfer eksplosif; layanan untuk memantau prosedur kontrol kualitas perusahaan
sehubungan dengan produsen peralatan dan produk untuk digunakan dalam atmosfer eksplosif.; layanan yang disebutkan di
atas ditujukan untuk menentukan kemampuan orang untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dalam atmosfer eksplosif
dan untuk melakukan sertifikasi kesesuaian dengan standar untuk peralatan dan produk untuk digunakan dalam atmosfer
eksplosif; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; tes psikologi untuk pemilihan personil===
===Konstruksi bangunan; Perbaikan; layanan instalasi.===
===Telekomunikasi; menyediakan akses online ke database yang memusatkan sertifikat kesesuaian, sertifikat lisensi tanda
kesesuaian dan sertifikat kompetensi yang berkaitan dengan peralatan dan produk untuk digunakan dalam atmosfer eksplosif,
untuk memperbaiki, pemeliharaan dan layanan daur ulang untuk peralatan dan produk untuk digunakan di atmosfer eksplosif,
kepada orang-orang yang bekerja di atmosfer eksplosif, terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan atmosfer eksplosif atau
menyediakan layanan di atmosfer eksplosif.===
===Mesin, alat mesin, alat yang dioperasikan dengan daya; alat listrik; alat pertanian, selain alat tangan yang dioperasikan
dengan tangan; bagian mesin mekanis untuk kendaraan darat; hoists mekanik; inkubator untuk telur; lift mekanis (tetap dan
seluler); mesin dan peralatan pertambangan; mesin elektromekanis untuk aplikasi cat dan lapisan permukaan lainnya; mesin
elektromekanis untuk industri kertas dan pulp; mesin elektromekanis untuk industri kimia; mesin elektromekanis untuk industri
pertanian; mesin elektromekanis untuk industri tekstil; mesin kopling dan komponen transmisi, kecuali untuk kendaraan darat;
mesin pencampur mekanis; mesin penjual otomatis; motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; pakaian exoskeleton
robot, selain untuk penggunaan medis; peralatan reeling mekanis; robot industri; turbin, bukan untuk kendaraan darat.===
===Alarm; Detektor; Encoders; Publikasi pada cakram optik; adaptor daya; alat pemadam kebakaran; alat pemantau, selain
untuk penggunaan medis; alat pendeteksi api; alat pengukur suara; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh;
baterai isi ulang; baterai listrik; blok terminal; catu daya listrik; catu daya tegangan tinggi; colokan listrik dan soket; detektor
asap; detektor kebakaran; flowmeters (flowmeter); kabel daya; kabel listrik; komputer dan perangkat periferal komputer;

740

540 Etiket

Halaman 164 dari 595

konektor daya; konektor listrik; kotak distribusi untuk daya listrik; kotak pengalihan.; kumparan listrik; mengukur, memberi
sinyal, mendeteksi, menguji, memeriksa, dan menyelamatkan nyawa aparat dan instrumen; mesin dan peralatan distribusi
daya atau kontrol; monitor aliran gas; pakaian, alas kaki dan headwear untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
api; pemancar (telekomunikasi); pemindai (peralatan pemrosesan data); pengisi daya baterai; pengontrol daya; peralatan dan
instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan
listrik; perangkat perlindungan untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan; power amplifier (penguat daya); produk yang
disebutkan di atas terkait dengan sertifikasi kesesuaian dengan standar yang berkaitan dengan peralatan dan produk untuk
digunakan di atmosfer eksplosif; program komputer yang direkam; publikasi di media rekaman digital; publikasi elektronik yang
dapat diunduh; sakelar daya; sakelar frekuensi tinggi; sakelar lampu; sakelar listrik; sensor (alat pengukuran), selain untuk
penggunaan medis; sistem pemadam kebakaran; suar bercahaya; termostat; transformator daya elektronik===
===Pakaian.===
===Pendidikan; layanan yang disebutkan di atas terkait dengan sertifikasi kesesuaian dengan standar yang berkaitan dengan
peralatan dan produk untuk digunakan dalam atmosfer eksplosif.; penyediaan pelatihan dan webinar, mengatur dan
melakukan lokakarya pelatihan, colloquiums, konferensi, kongres, seminar, simposium; publikasi berkala elektronik dan
publikasi elektronik secara on-line===
===Sertifikasi kesesuaian dengan standar kompetensi teknis personil penyedia layanan di bidang perbaikan, pemeliharaan
dan daur ulang peralatan dan produk untuk digunakan dalam atmosfer eksplosif, kompetensi teknis personil yang bekerja di
atmosfer peledak, terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan atmosfer eksplosif atau menyediakan layanan di atmosfer
eksplosif; evaluasi dan audit perbaikan, pemeliharaan, proses daur ulang peralatan dan produk untuk digunakan dalam
atmosfer eksplosif untuk kontrol kualitas; evaluasi dan audit prosedur teknis yang diterapkan oleh penyedia layanan di bidang
perbaikan, pemeliharaan, daur ulang untuk tujuan sertifikasi kesesuaian dengan standar yang berkaitan dengan peralatan dan
produk untuk digunakan dalam atmosfer eksplosif; evaluasi dan audit proses manufaktur peralatan dan produk untuk
digunakan dalam atmosfer eksplosif untuk kontrol kualitas; kontrol kualitas peralatan dan produk untuk digunakan dalam
atmosfer eksplosif dan layanan yang diberikan dalam atmosfer eksplosif; penerbitan sertifikat kesesuaian, lisensi tanda
kesesuaian, sertifikat kompetensi personil dan layanan yang berkaitan dengan sertifikasi kesesuaian dengan standar untuk
peralatan dan produk untuk digunakan dalam atmosfer peledak, untuk perbaikan, pemeliharaan dan layanan daur ulang untuk
peralatan dan produk untuk digunakan dalam atmosfer eksplosif dan untuk personil yang bekerja di atmosfer peledak, terlibat
dalam kegiatan yang berkaitan dengan atmosfer peledak atau menyediakan layanan di atmosfer eksplosif.; pengujian, analisis
dan evaluasi, untuk tujuan sertifikasi peralatan dan produk untuk digunakan dalam atmosfer eksplosif, produk dan layanan
orang lain sehubungan dengan atmosfer eksplosif===
===Peralatan untuk pencahayaan, pemanas, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air
dan tujuan sanitasi; lampu depan portabel; pemurnian air dan peralatan filtrasi.===
===Kendaraan; Truk.; kendaraan listrik; kendaraan segala medan; kendaraan untuk tambang; mobil tambang; peralatan untuk
penggerak melalui darat, udara atau air===
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:
: 16, 35, 38, 39, 7, 41, 9, 42, 10, 11, 12
: ===Majalah; Newsletter; Pamflet; Publikasi cetak; Surat kabar; buku pegangan [manual]; majalah [majalah]; produk yang
disebutkan di atas terkait dengan komponen elektronik dan sertifikasi kesesuaian dengan standar yang berkaitan dengan
komponen elektronik.; prospektus===
===Pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; evaluasi persyaratan personil; layanan untuk memantau prosedur
internal kontrol kualitas perusahaan sehubungan dengan produsen komponen elektronik; layanan untuk memantau prosedur
kontrol kualitas perusahaan sehubungan dengan penyedia layanan di bidang perbaikan, pemeliharaan dan daur ulang
komponen elektronik.; layanan untuk memantau prosedur yang diberlakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan proses
manufaktur dan distribusi produk untuk mendeteksi pemalsuan dan menghindari daur ulang suku cadang bekas atau usang
dalam pemilihan dan penggunaan komponen elektronik; layanan yang disebutkan di atas ditujukan untuk menentukan
kemampuan orang untuk melakukan sertifikasi kesesuaian untuk komponen elektronik dan untuk layanan penyediaan
komponen elektronik; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; tes psikologi untuk pemilihan personil===
===Telekomunikasi; menyediakan akses on-line ke database yang memusatkan sertifikat tes, sertifikat kesesuaian, sertifikat
pelatihan, sertifikat kompetensi personil serta sertifikat penerimaan sehubungan dengan penyediaan komponen elektronik.===
===Kemasan barang; layanan pengemasan dan pengepakan.===
===Mesin, alat mesin, alat yang dioperasikan dengan daya; alat pertanian, selain alat tangan yang dioperasikan dengan
tangan; heat sink untuk digunakan dalam mesin.; inkubator untuk telur; mesin kopling dan komponen transmisi, kecuali untuk
kendaraan darat; mesin penjual otomatis; motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat===
===Pendidikan; layanan yang disebutkan di atas terkait dengan standar yang berkaitan dengan komponen elektronik dan
sertifikasi kesesuaian dengan standar untuk komponen elektronik dan pasokan komponen elektronik.; mengatur dan
melakukan lokakarya, colloquiums, konferensi, kongres, seminar, simposium; penyediaan pelatihan, webinar; publikasi berkala
elektronik dan publikasi elektronik secara on-line===
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===Publikasi pada cakram optik; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; bahan untuk listrik listrik (kabel,
kabel); chip (sirkuit terpadu); chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; kabel elektronik; kabel listrik dan kabel; kartu
chip elektronik; kartu chip elektronik kosong (kartu pintar kosong); kartu dengan sirkuit terintegrasi; kartu sirkuit elektronik;
komponen elektronik; komponen elektronik untuk industri nuklir; komponen elektronik untuk kartu sirkuit terintegrasi;
komponen elektronik untuk komputer; konektor elektronik; konektor untuk sirkuit elektronik; papan sirkuit cetak yang
menggabungkan sirkuit terpadu; papan sirkuit elektronik; peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah,
mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; peralatan dan instrumen untuk melakukan,
beralih, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik untuk industri nuklir;
perangkat lunak keamanan komputer yang dapat diunduh.; perangkat memori elektronik; produk yang disebutkan di atas
terkait dengan komponen elektronik dan sertifikasi kesesuaian dengan standar yang berkaitan dengan komponen elektronik;
program komputer yang direkam; publikasi di media rekaman digital; publikasi elektronik yang dapat diunduh; semi konduktor
elektronik; sirkuit elektronik; sirkuit terintegrasi elektronik; sirkuit terpadu; sirkuit terpadu skala besar; wafer silikon===
===Pengujian, analisis dan evaluasi komponen elektronik, termasuk komponen, produk dan bahan yang membantu dalam
konstruksi, instalasi dan penggunaan komponen elektronik, untuk tujuan memverifikasi bahwa mereka sesuai dengan
spesifikasi penilaian kualitas yang dinyatakan oleh produsen; desain dan pengembangan program keamanan Internet;
evaluasi dan audit prosedur teknis yang diterapkan oleh penyedia layanan di bidang perbaikan, pemeliharaan dan daur ulang
komponen elektronik, untuk tujuan sertifikasi kesesuaian dengan standar; evaluasi dan audit proses manufaktur untuk
komponen elektronik untuk kontrol kualitas; evaluasi dan audit proses perbaikan, pemeliharaan dan daur ulang komponen
elektronik untuk kontrol kualitas; evaluasi kompetensi teknis personil penyedia jasa di bidang perbaikan, pemeliharaan dan
daur ulang komponen elektronik, untuk tujuan sertifikasi kesesuaian; kontrol kualitas komponen elektronik; layanan enkripsi
data; layanan konsultasi keamanan data; layanan konsultasi keamanan internet; layanan perlindungan virus komputer;
pemantauan elektronik aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; pemantauan sistem komputer untuk
mendeteksi akses yang tidak sah atau pelanggaran data.; penerbitan sertifikat uji, sertifikat kesesuaian, sertifikat penerimaan
sebagai lembaga sertifikasi nasional atau laboratorium pengujian, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi personil dan
layanan yang berkaitan dengan sertifikasi kesesuaian dengan standar untuk komponen elektronik; pengawasan pabrik yang
memungkinkan untuk memeriksa bahwa komponen elektronik sedang diproduksi sesuai dengan standar yang berlaku;
pengujian, analisis dan evaluasi, untuk memverifikasi penggunaan bahan berbahaya, proses produksi produk, termasuk
desain produk, pembelian, lini produksi, gudang dan pengiriman===
===Peralatan dan instrumen bedah, medis, gigi, dan veteriner; anggota badan buatan, mata dan gigi; artikel ortopedi; bahan
jahitan; peralatan pijat; peralatan, perangkat, dan artikel untuk bayi menyusui.; perangkat terapeutik dan bantu yang
disesuaikan untuk penyandang cacat===
===Lampu LED.; Peralatan pencahayaan LED; Peralatan untuk pencahayaan, pemanas, pembangkit uap, memasak,
pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan tujuan sanitasi===
===Kendaraan; peralatan untuk penggerak melalui darat, udara atau air.===
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:
: 38, 9, 42
: ===Layanan telekomunikasi dan transmisi; informasi, konsultasi dan layanan penasihat yang berkaitan dengan
telekomunikasi; layanan telekomunikasi jaringan digital; telekomunikasi, khususnya transmisi tanda tangan elektronik menjadi
layanan online.===
===Perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer; Perangkat lunak keamanan TI untuk membangun dan terus
menjalankan sistem manajemen untuk keamanan informasi (ISMS); VPN [jaringan pribadi virtual] perangkat keras; VPN
[jaringan pribadi virtual] perangkat lunak operasi; aksesoris komputer; alat ukur dan deteksi; koneksi jaringan yang aman
dalam bentuk arsitektur untuk pemrosesan dan transmisi data dan akses yang sangat sensitif tanpa risiko ke sistem IT yang
tidak terlindungi, khususnya Internet, dari sistem IT yang dilindungi; media data magnetik, compact disc [memori baca-saja],
khususnya operator data dengan program pengkodean IT; media penyimpanan dari setiap jenis yang disediakan dengan
program; peralatan biometrik; peralatan pemrosesan data, komponen perangkat keras; peralatan pengolahan data; perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk mengotentikasi identitas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komputer; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, khususnya untuk menguji keaslian identitas dan dokumen perjalanan, dan untuk verifikasi identitas dan
pengambilan database; perangkat keras dan perangkat lunak untuk pemeliharaan mesin dari jarak jauh; perangkat lunak dan
perangkat keras untuk eksekusi otomatis analisis titik lemah dan tes keselamatan untuk peralatan kontrol elektronik; perangkat
lunak komputer untuk membuat sertifikat digital; perangkat lunak komputer untuk sistem biometrik untuk identifikasi dan
otentikasi individu; perangkat lunak kriptografi; perangkat optik; sistem keamanan data di bidang telekomunikasi dan teknologi
informasi, khususnya protokol Internet berbasis jaringan pribadi virtual untuk transmisi data yang aman menggunakan
kriptografi; sistem kontrol elektronik; sistem kontrol perbatasan elektronik untuk memeriksa, khususnya, data biometrik;
terminal komputer, terminal interaktif.===
===Penelitian dan pengembangan ilmiah; desain, pengembangan, pembaruan dan penggunaan perangkat keras dan
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perangkat lunak komputer, khususnya perangkat lunak kriptografi dan perangkat lunak untuk proses biometrik dan untuk
pembuatan tanda tangan elektronik, dan untuk verifikasi elektronik dokumen; konsultasi dan layanan informasi yang berkaitan
dengan desain dan pemrograman perangkat lunak dan perangkat keras komputer; konsultasi di bidang teknologi informasi
(TI), teknologi telekomunikasi, keamanan komputer dan keamanan internet; konsultasi teknis yang berkaitan dengan
keamanan dokumen perjalanan elektronik.; layanan pemrograman; pembuatan tanda tangan dan sertifikat elektronik;
penelitian dan pengembangan di bidang perangkat keras komputer dan perangkat lunak dan teknologi telekomunikasi;
perencanaan proyek teknis sehubungan dengan dokumen perjalanan elektronik dan penerbitan dan penggunaan sertifikat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201541235
: 10/01/2020 00:00:00
:
: Becton, Dickinson and Company

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 Becton Drive, MC 090 Franklin Lakes NJ 07417
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BD ELIENCE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 5, 9, 10
: ===Reagen dijual dalam bentuk kit untuk penggunaan diagnostik in vitro; tes molekuler untuk deteksi dan identifikasi penyakit
menular untuk tujuan penelitian.===
===Persiapan diagnostik in vitro laboratorium klinis atau medis untuk identifikasi mikroorganisme; tes molekuler diagnostik
medis untuk deteksi dan identifikasi penyakit menular.===
===Wadah transportasi spesimen, piring petri, stoples anaerobik dan timer koagulasi; kamera video untuk digunakan di bidang
mikroskop medis yang dibantu komputer; mikroskop manual dan otomatis untuk digunakan di bidang mikroskop medis yang
dibantu komputer.; peralatan analisis laboratorium, yaitu, penganalisis untuk identifikasi dan / atau pengujian kerentanan
antimikroba mikroba; peralatan laboratorium dan instrumen untuk inokulasi, pengolahan dan pengujian sampel mikrobiologis;
peralatan laboratorium, yaitu, persiapan sampel dan real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) analyzer untuk deteksi dan
identifikasi penyakit menular untuk penggunaan ilmiah; peralatan laboratorium, yaitu, prosesor sampel yang digunakan untuk
penelitian klinis dan laboratorium dan diagnostik klinis; peralatan untuk menyimpan dan menguji culture darah; perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam diagnostik gambar pap smear lapisan konvensional dan tipis;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam pemrosesan data dan gambar di bidang mikroskop
medis yang dibantu komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pencitraan diagnostik menggunakan
lokasi sel otomatis; perangkat untuk persiapan slide lapisan tipis sitologi untuk penggunaan ilmiah; robot laboratorium otomatis
dan perangkat lunak operasi terkait, aksesoris dan bahan habis pakai yang menyiapkan berbasis cairan, lapisan tipis sampel
seluler dari suspensi sel untuk digunakan dalam prosedur medis, klinis dan ilmiah dan perangkat untuk digunakan dengan
demikian, yaitu, botol, tabung, kit sekali pakai, pipet, ruang menetap dan slide===
===Peralatan medis, yaitu, perangkat untuk pencitraan diagnostik pap smear lapisan konvensional dan tipis; perangkat untuk
persiapan slide lapisan tipis sitologi untuk penggunaan medis dan untuk penggunaan medis klinis.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201542686
: 10/01/2020 00:00:00
:
: Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.)

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo E-15142 La Coruña
: Clarke, Modet Y Cía. S.L.
: C/ Suero de Quiñones, No. 34-36 E-28002 Madrid

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: dnwr.
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 25
: ===Cambuk; Dompet; Kendali; Koper; Kulit dan kulit imitasi; Moncong; Ransel; Sanggurdi; Tas; bagasi dan tas pembawa;

540 Etiket

540 Etiket

bagian karet untuk sanggurdi; band kulit; bantalan lutut untuk kuda; batang perjalanan; bingkai tas tangan; bingkai untuk
payung atau payung; bit untuk hewan (harness); bulu [harness]; cambuk, harness dan saddlery item; canes menggabungkan
kursi; casing, kulit, untuk mata air; cincin payung; dompet koin, bukan logam mulia; gagang koper; halter (halter); harness
fitting; harness untuk hewan; hiasan kulit untuk furnitur; kantong hidung; karung-karung; kasus kartu (notecases); kasus
kesombongan; kasus perjalanan dan kasus-kasus utama (barang kulit); katup kulit.; kendali untuk kuda; kerah, ikat pinggang
dan pakaian untuk hewan; kotak dan kotak kulit atau papan kulit; kotak serat vulkanisir; kotak topi kulit; kulit chamois selain
untuk keperluan pembersihan; kulit hewan; kulit kari; kulit pantat menyembunyikan; melampirkan kasus; moleskin (imitasi
kulit); papan kulit; payung dan payung; pegangan untuk tongkat berjalan dan payung; pelana berkuda; pengenyingan untuk

Halaman 167 dari 595

pelana; penutup furnitur kulit; penutup mata (harness); penutup payung; penutup untuk pelana kuda; sabuk bahu [tali] kulit;
saham alpen; selimut kuda; selimut untuk menutupi hewan; tali (harness); tali harness; tali kulit; tali kulit (pelana); tali untuk
peralatan tentara; tali untuk sepatu roda; tas (amplop, kantong) kulit, untuk kemasan; tas alat kulit kosong; tas belanja; tas
belanja beroda; tas bersih untuk berbelanja; tas perjalanan; tas ransel kulit untuk menggendong bayi; tas sekolah; tas untuk
olahraga; tas untuk pendaki, berkemah dan pantai; tongkat berjalan===
===(Di dekat Foulards); (Dialihkan dari pelerines); Blus; Celana; Cocok; Dasi; Jaket; Kemeja; Legging; Pakaian; Pakaian, alas
kaki, headwear; Parka; Piyama; Rok; Rompi; Sandal; Sari; Selendang; Sepatu bot; Stoking; Sweater; Syal; T-shirt; Topi;
Tumit; Turban; alas kaki atas; barang jaket; baret; birettas ,,,,,,,,; boas (pakaian); bodices [pakaian dalam wanita]; bodysuits
(pakaian); boot atas; bulu (pakaian); bulu stoles; bungkus bahu; celana dalam; celana ketat atau leotards; celemek (pakaian);
fitting logam untuk alas kaki; footmuffs, tidak dipanaskan secara elektrik; gaun ganti; gelang (pakaian); heelpieces untuk alas
kaki; ikat kepala (pakaian); jas hujan; jubah mandi; kancing untuk sepatu sepak bola; kaus (pakaian), pullovers; kaus kaki
suspender; kaus kaki, neckerchiefs; kaus lengan pendek; kaus olahraga, sarung tangan tanpa jari; kemeja depan; kemeja
yokes; kerah dan kerah yang dapat dilepas; kerudung (pakaian); korset (korset); korset (pakaian dalam); kostum kostum;
kotak saku; lapisan siap pakai (bagian dari pakaian); layettes (pakaian); linen tubuh [pakaian]; liveries (kehidupan); mantel;
mantel (mantel); mantel parit (pakaian); mantillas (dalam 2008); muffs (pakaian); muffs telinga (pakaian); pakaian basah untuk
ski air; pakaian kulit; pakaian kulit imitasi; pakaian rajut [pakaian]; pakaian renang; pakaian siap pakai; pakaian untuk
pengendara motor dan pengendara sepeda, bib selain kertas; pakaian untuk senam; pelisses ,,,,,,; perangkat non-slip untuk
alas kaki; perisai gaun, pakaian pantai; rok; rompi memancing; sabuk (pakaian); sabuk uang (pakaian); saku untuk pakaian;
sandal mandi; sepatu bot pergelangan kaki; sepatu bot renda; sepatu esparto atau sandal; sepatu kayu; sepatu olahraga dan
sepatu pantai; sepatu senam; sepatu, alas kaki olahraga.; seragam; slip (pakaian dalam); sol (untuk alas kaki); sol dalam;
spats (spats); suspender (penghektor); suspender stocking; togas, tali celana; topi; topi [headwear]; topi kaki untuk alas kaki;
topi mandi dan sandal; topi mandi, sandal; topi puncak; topi, sarung tangan (pakaian); wimples (pakaian)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201544943
: 10/01/2020 00:00:00
:
: Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.)

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo E-15142 A Coruña
: Clarke, Modet Y Cía. S.L.
: C/ Suero de Quiñones, No. 34-36 E-28002 Madrid

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: dnwr
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 25
: ===Cambuk; Dompet; Kendali; Koper; Kulit dan kulit imitasi; Moncong; Ransel; Sanggurdi; Tas; bagasi dan tas pembawa;
bagian karet untuk sanggurdi; band kulit; bantalan lutut untuk kuda; batang perjalanan; bingkai tas tangan; bingkai untuk
payung atau payung; bit untuk hewan (harness); bulu [harness]; cambuk, harness dan saddlery item; canes menggabungkan
kursi; casing, kulit, untuk mata air; cincin payung; dompet koin, bukan logam mulia; gagang koper; halter (halter); harness
fitting; harness untuk hewan; hiasan kulit untuk furnitur; kantong hidung; karung-karung; kasus kartu (notecases); kasus
kesombongan; kasus perjalanan dan kasus-kasus utama (barang kulit); katup kulit.; kendali untuk kuda; kerah, ikat pinggang
dan pakaian untuk hewan; kotak dan kotak kulit atau papan kulit; kotak serat vulkanisir; kotak topi kulit; kulit chamois selain
untuk keperluan pembersihan; kulit hewan; kulit kari; kulit pantat menyembunyikan; melampirkan kasus; moleskin (imitasi
kulit); papan kulit; payung dan payung; pegangan untuk tongkat berjalan dan payung; pelana berkuda; pengenyingan untuk
pelana; penutup furnitur kulit; penutup mata (harness); penutup payung; penutup untuk pelana kuda; sabuk bahu [tali] kulit;
saham alpen; selimut kuda; selimut untuk hewan; selimut untuk menutupi hewan; tali (harness); tali harness; tali kulit; tali kulit
(pelana); tali untuk peralatan tentara; tali untuk sepatu roda; tas (amplop, kantong) kulit, untuk kemasan; tas alat kulit kosong;
tas belanja; tas belanja beroda; tas bersih untuk berbelanja; tas perjalanan; tas ransel kulit untuk menggendong bayi; tas
sekolah; tas untuk olahraga; tas untuk pendaki, berkemah dan pantai; tongkat berjalan===
===(Di dekat Foulards); (Dialihkan dari pelerines); Blus; Celana; Cocok; Dasi; Jaket; Kaus kaki; Kemeja; Legging; Mantel;
Pakaian; Pakaian, alas kaki, headwear; Parka; Piyama; Rok; Rompi; Sandal; Sari; Sarung tangan; Selendang; Sepatu; Sepatu
bot; Seragam; Stoking; Sweater; Syal; T-shirt; Topi; Tumit; Turban; alas kaki atas; alas kaki untuk olahraga.; barang jaket;
baret; bibs bukan kertas; birettas ,,,,,,,,; boas (pakaian); bodices [pakaian dalam wanita]; bodysuits (pakaian); boot atas; bulu
(pakaian); bulu stoles; bungkus bahu; celana dalam; celana ketat atau leotards; celemek (pakaian); esparto sepatu atau
sandal; fitting logam untuk alas kaki; footmuffs, tidak dipanaskan secara elektrik; gaun ganti; heelpieces untuk alas kaki; ikat
kepala (pakaian); jas hujan; jubah mandi; kancing untuk sepatu sepak bola; kaus (pakaian); kaus kaki suspender; kaus lengan
pendek; kaus olahraga; kemeja depan; kemeja yokes; kerah dan kerah yang dapat dilepas; kerudung (pakaian); korset
(korset); korset (pakaian dalam); kostum gaun mewah; kotak saku; lapisan siap pakai (bagian dari pakaian); layettes
(pakaian); linen tubuh [pakaian]; liveries (kehidupan); manset (pakaian), perisai gaun, pakaian pantai; mantel (mantel); mantel
parit (pakaian); mantillas (dalam 2008); muffs (pakaian); muffs telinga (pakaian); neckerchiefs (kepala leher); pakaian basah
untuk ski air; pakaian imitasi kulit, topi mandi; pakaian kulit; pakaian rajut [pakaian]; pakaian renang (baju renang), sandal
mandi dan topi; pakaian siap pakai; pakaian untuk pengendara motor dan pengendara sepeda; pakaian untuk senam; pelisses
,,,,,,; perangkat non-slip untuk alas kaki; petticoats (di dekat Petticoats); pullovers (pullovers); puncak topi; rompi memancing;
sabuk (pakaian); sabuk uang (pakaian); saku untuk pakaian; sandal mandi; sarung tangan (pakaian); sepatu bot pergelangan
kaki; sepatu bot renda; sepatu kayu; sepatu olahraga dan sepatu pantai; sepatu senam; slip (pakaian dalam); sol (untuk alas
kaki); sol dalam; spats (spats); suspender (penghektor); suspender stocking; tali celana; togas ,,,,,,; topi [headwear]; topi kaki
untuk alas kaki; wimples (pakaian)===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201545758
: 10/01/2020 00:00:00
: 018100089 26/07/2019 EM
: Hueck Folien GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gewerbepark 30 A-4342 Baumgartenberg
: ANWÄLTE BURGER UND PARTNER RECHTSANWALT GMBH
: Rosenauerweg 16 A-4580 Windischgarsten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MagRatio
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 17, 9, 42
: ===Pita perekat, strip, band dan film; bahan plastik dalam bentuk lembaran [produk setengah jadi]; foil plastik [produk
setengah jadi]; lembaran polyethylene dilapisi dicetak.===
===Hologram; Peralatan pengkodean elektronik; encoder magnetik; film holografik; kartu identitas, dikodekan; kartu kredit
bersandi; kartu yang dikodekan.; peralatan enkripsi===
===Pengkodean kartu magnetik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547206
: 10/01/2020 00:00:00
: 4568604 17/07/2019 FR
: SODEXO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 255 quai de la Bataille de Stalingrad F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
: AREOPAGE
: 1 bis rue de Pongerville F-92000 NANTERRE

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: wando
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue Pantone 2747 - Red Pantone 185
: 35, 36, 37, 39, 9, 43, 45
:
===Layanan perantara komersial; informasi komersial melalui aplikasi seluler; memberikan informasi komersial melalui situs
web; organisasi dan manajemen operasi komersial untuk loyalitas pelanggan.; presentasi barang pada semua media
komunikasi, untuk penjualan eceran; promosi penjualan untuk orang lain===
===Penyediaan pembayaran transaksi komersial yang aman; informasi keuangan melalui situs web dan aplikasi seluler;
layanan pembayaran aman online; masalah token promosi.; penerbitan sertifikat pembayaran===
===Disinfeksi; Perbaikan peralatan PENDINGIN UDARA; bantuan kerusakan kendaraan (perbaikan); instalasi boiler; instalasi
komputer; instalasi listrik bangunan; instalasi mesin faksimili; instalasi pemanas; instalasi peralatan dapur; instalasi perangkat
keras komputer; instalasi sistem keamanan; layanan pencucian uang.; pemasangan alarm kebakaran; pemasangan alarm
pencuri; pemasangan alat pemadam kebakaran; pemasangan eskalator; pemasangan furnitur kantor; pemasangan jaringan
komputer dan jaringan telekomunikasi; pemasangan kabel telepon; pemasangan lift penumpang; pemasangan peralatan dan
peralatan untuk pasokan gas dan air; pemasangan peralatan dan perangkat untuk pembangkit listrik; pemasangan peralatan
distribusi makanan dan minuman; pemasangan peralatan kantor; pemasangan peralatan pendingin udara; pemasangan
peralatan telekomunikasi; pemasangan telepon; pembersihan bangunan (permukaan eksterior); pembersihan jendela;
pembersihan kendaraan; pembersihan pakaian; pemeliharaan dan pembersihan bangunan; pemeliharaan kendaraan;
pemusnahan tikus; pencucian kendaraan; perbaikan alarm kebakaran; perbaikan alarm pencuri; perbaikan boiler; perbaikan
dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran; perbaikan dan penindasan interferensi pada instalasi listrik; perbaikan
eskalator; perbaikan instalasi gas dan air; perbaikan jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi; perbaikan kabel telepon;
perbaikan komputer; perbaikan kunci; perbaikan lift penumpang; perbaikan mesin; perbaikan mesin faksimili; perbaikan oven;
perbaikan pemanasan; perbaikan peralatan dan instalasi untuk pembangkit listrik; perbaikan peralatan dapur; perbaikan
peralatan distribusi makanan dan minuman; perbaikan peralatan kantor; perbaikan peralatan pendingin; perbaikan peralatan
pendingin udara; perbaikan peralatan telekomunikasi; perbaikan perangkat keras komputer; perbaikan sistem keamanan;
perbaikan telepon; restorasi furnitur===
===Pengiriman barang dagangan; pengiriman bunga.===
===Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak mobile untuk meminta perbaikan peralatan kantor dan instalasi peralatan kantor; perangkat lunak
komputer dan aplikasi perangkat lunak seluler untuk digunakan dalam pemesanan online restoran dan layanan katering;
perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak seluler untuk digunakan dalam reservasi ruang kerja dan ruang rapat;
perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak seluler untuk layanan perantara komersial; perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak seluler untuk meminta permintaan tindakan darurat untuk masalah keamanan; perangkat lunak
komputer dan aplikasi perangkat lunak seluler untuk meminta permintaan tindakan darurat untuk masalah kesehatan;
perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak seluler untuk mengeluarkan token promosi.; perangkat lunak komputer

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 169 dari 595

dan aplikasi perangkat lunak seluler untuk penyediaan pembayaran transaksi komersial yang aman===
===Pemesanan online layanan katering; informasi on-line sehubungan dengan menu untuk restoran dan kantin perusahaan;
layanan hotel; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyediakan penggunaan sementara kantor, ruang
pertemuan, ruang pameran, ruang seminar dan ruang konferensi.; sewa ruang rapat===
===Layanan pramutamu.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201529768
: 13/01/2020 00:00:00
:
: CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY (GROUP) CO., LTD.

540 Etiket

: No. 4 East Mountain Lane, East Road of Outside Loop, Guiyang City 200030
Guizhou Province
: Creatop & Co.
: 22A-B, Tower 3, Gateway Plaza, No.2601 Xietu Road, Xuhui District 200030
Shanghai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: The first Chinese character is translated to "king". The second Chinese character is translated to
"cogongrass". The whole mark has no meaning.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 33
: ===Alkohol yang dapat dimakan; Brendi; Cuka Apel; Curacao; Demi; Kirsch; Minuman beralkohol; Pahit; Perry; Rum; Spirits
[minuman]; Vodka; adas manis [minuman beralkohol]; alkohol beras; anggur beras kuning; anggur bersoda ringan; anggur.;
anisette [minuman]; arak; arak [arrack]; baijiu [minuman beralkohol suling Cina]; digester [minuman dan roh]; ekstrak alkohol;
ekstrak buah, alkohol; esensi alkohol; gin; hydromel [mead]; koktail; minuman beralkohol; minuman beralkohol pra-campuran,
selain berbasis bir; minuman beralkohol yang mengandung buah; minuman beralkohol, kecuali bir; minuman keras
peppermint; minuman suling; nira [minuman beralkohol berbasis tebu]; piquette; wiski===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533628
: 13/01/2020 00:00:00
:
: HEBEI HOUDE HANFANG MEDICAL DEVICES GROUP CO.,LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Beisun Village, Zhengding County, Shijiazhuang Hebei Province
: BEIJING BRAND INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO,.LTD
: Room 1216, Buillding 4, Xihongmen Jiayue Square, Daxing District Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HODAF
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Kit pertolongan pertama; berpakaian medis; kain perekat medis; kit pertolongan pertama portabel; menempel plester; obat
tradisional Cina dikemas dalam tas; patch perekat untuk penggunaan medis.; pita perekat medis; salep medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538962
: 14/01/2020 00:00:00
:
: Citromax Group, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 444 Washington Avenue Carlstadt PA 07072
: David M. Perry Blank Rome LLP
: One Logan Square, 8th Floor Philadelphia PA 19103

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CITROMAX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 33, 3, 30, 31
: ===Jus buah pekat; Limun; dasar jus buah; esensi untuk digunakan dalam pembuatan minuman ringan, bukan dalam sifat
minyak esensial; esensi untuk persiapan air mineral; jus buah dan minuman buah; jus buah, yaitu, jus lemon dan jus

540 Etiket

540 Etiket
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blueberry; konsentrat buah dan pure yang digunakan sebagai bahan minuman; konsentrat jus buah; lemon labu; sirup untuk
membuat limun; sirup untuk membuat minuman ringan.; sirup untuk minuman===
===Ekstrak alkohol; esensi alkoholik, yaitu, esensi untuk pembuatan minuman keras, bukan dalam sifat minyak esensial.===
===Minyak Atsiri.; Minyak atsiri untuk minuman penyedap rasa; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial
untuk penyedap makanan; penyedap makanan yang disiapkan dari minyak esensial; penyedap makanan, menjadi minyak
esensial===
===Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; aditif penyedap untuk tujuan non-gizi; perasa dan bumbu;
sirup penyedap rasa.===
===Lemon segar; blueberry mentah.; blueberry segar; blueberry yang tidak diproses; lemon mentah; lemon yang tidak
diproses===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531478
: 15/01/2020 00:00:00
: 30 2019 109 358 18/07/2019 DE
: HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke Gesellschaft mit beschränkter Haftung

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wiesenstraße 23 40549 Düsseldorf
:
: Am Kaffee-Quartier 3 28217 Bremen

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FERANEX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1
: ===Produk kimia untuk industri foundry, terutama aditif untuk digunakan dalam pabrik untuk pembuatan cetakan, inti dan /
atau anak tangga; pengikat untuk digunakan dalam pabrik untuk pembuatan cetakan, inti dan / atau anak tangga.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201283396
: 16/01/2020 00:00:00
:
: Apple Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Apple Park Way Cupertino CA 95014
: Thomas R. La Perle
: Apple Inc. One Apple Park Way MS: 169-3IPL Cupertino, CA 95014

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: APPLE MUSIC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 41
: ===Mengatur, mengorganisir, menyelenggarakan, dan menampilkan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan,
acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, bazar, festival, dan pameran; memberikan informasi, jadwal, ulasan
dan rekomendasi pribadi untuk hiburan, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, bazar, festival, dan
pameran; menyediakan informasi di bidang hiburan, musik, olah raga, berita, dan seni budaya melalui website dan aplikasi
komputer; menyediakan nada dering yang tidak dapat diunduh, musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk
digunakan pada perangkat komunikasi seluler; menyediakan program hiburan, olahraga, musik, informasional, dan berita yang
tidak dapat diunduh; menyediakan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang sedang berlangsung;
pelaporan berita.; penerbitan buku, majalah, koran, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya; penerbitan buku,
majalah, koran, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; penyediaan acara
hiburan, olah raga, musik, informasional, dan berita melalui jaringan telekomunikasi; penyediaan hiburan langsung dan
hiburan rekaman, yaitu pertunjukan musik; produksi, distribusi, dan presentasi program radio, program televisi, dan rekaman
suara; publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat; reservasi tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, acara
seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, bazar, festival, dan pameran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528043
: 16/01/2020 00:00:00
: 40449729 19/08/2019 CN
: Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd.

Alamat Pemohon

: No. 16, Wen Sha Road, Chancheng District, Foshan City Guangdong Province

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 171 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Chofn Intellectual Property
: Room 1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W.,
Haidian 100080 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: mini
: The Chinese Characters in the mark may be translated as SEA and SKY respectively. The Chinese
characters HAI TIAN as a created combination have no special meaning.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 29
: ===Acar; Ajvar [paprika diawetkan]; dadih kacang fermentasi; hidangan instan beku yang terutama terdiri dari daging, ikan
atau sayuran.; lemak nabati; minyak colza untuk makanan; minyak jagung untuk makanan; minyak untuk makanan; minyak
wijen untuk makanan; sayuran, diawetkan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528455
: 16/01/2020 00:00:00
: 40201923457T 25/10/2019 SG
: GAM3LING PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 111 North Bridge Road, #08-16 Peninsula Plaza Singapore 179098
:
: 10 Anson Road, #10-11 International Plaza Singapore 079903

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GAMELING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 41, 42
: ===Layanan periklanan, pemasaran, dan promosi; Layanan ritel online; layanan pemrosesan data online; layanan ritel;
layanan toko ritel; layanan toko ritel online; manajemen data; manajemen personil untuk membangun tim; pemasaran;
pemasaran produk; pendaftaran komunikasi tertulis dan data; pengumpulan data dalam database komputer; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet ritel.; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual
barang dan jasa; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; ritel barang dengan cara apa pun===
===Hiburan; Layanan game; Menyelenggarakan acara hiburan; hidup hiburan; informasi hiburan; informasi yang berkaitan
dengan hiburan game komputer yang disediakan secara online dari database komputer atau jaringan komunikasi global;
layanan klub penggemar [hiburan]; menyediakan game komputer online; menyediakan hiburan online dalam sifat permainan
turnamen; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh;
organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; organisasi permainan; organisasi turnamen; penyediaan informasi online di
bidang hiburan game komputer; penyediaan program hiburan multimedia oleh televisi, broadband, nirkabel dan on-line
layanan; publikasi teks, selain teks publisitas.===
===Konversi konten digital lintas platform menjadi bentuk konten digital lainnya; hosting platform di Internet; hosting platform
e-commerce di Internet; pemrograman perangkat lunak untuk platform Internet.; pemrograman perangkat lunak untuk platform
e-commerce; pemrograman perangkat lunak untuk platform informasi di Internet; pengembangan platform komputer; platform
hosting di Internet; platform sebagai layanan [PaaS]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201528461
: 16/01/2020 00:00:00
: 40273430 12/08/2019 CN dan 40273434 12/08/2019 CN dan
40273426 12/08/2019 CN
: Huawei Technologies Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District,
Shenzhen City Guangdong Province
:
: Room 1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W.,
Haidian Beijing 100080

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Genesis
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

:
: 35, 9, 42

Halaman 172 dari 595

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Akuntansi; Audit bisnis; Layanan administratif untuk relokasi bisnis; Layanan agen ekspor-impor; Memberikan informasi
dan saran komersial bagi konsumen dalam pilihan produk dan layanan; audit akun; iklan; iklan bayar per klik; iklan online di
jaringan komputer; jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi untuk pihak ketiga; kompilasi informasi ke dalam
database komputer; konsultasi dan layanan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; layanan perbandingan harga; layanan
ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan hewan.; layanan ritel untuk persiapan farmasi,
kedokteran hewan dan sanitasi dan pasokan medis; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen file
terkomputerisasi; memberikan informasi bisnis melalui situs web; memperbarui dan memelihara data dalam basis data
komputer; optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; pencarian sponsor; pengoptimalan lalu lintas situs web;
penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan mesin penjual otomatis; perekrutan
personel; persewaan kios penjualan; promosi penjualan untuk orang lain; systemization informasi ke dalam database
komputer===
===Camcorder; Komputer; Pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; Pengeras suara; Peralatan Telekomunikasi dalam bentuk
perhiasan dan; Timbangan; akselerator grafis; alat navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang]; aplikasi perangkat lunak
komputer, download; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; cincin pintar [pemrosesan data]; headset;
headset realitas maya; jam tangan pintar [pemrosesan data]; kamera [fotografi]; kamera televisi; komputer laptop; komputer
tablet; komputer yang bisa dipakai; monitor tampilan video yang dapat dipakai; notebook komputer; peralatan pengenalan
wajah; peralatan pengolahan data; peralatan televisi; perangkat keras komputer; perangkat lunak sistem operasi; perangkat
memori komputer; platform perangkat lunak komputer, direkam atau didownload; program komputer [perangkat lunak yang
dapat diunduh].; program komputer, direkam; program pengoperasian komputer, direkam; prosesor [unit pemrosesan pusat];
robot humanoid dengan kecerdasan buatan; set-top box; smartglasses [pengolahan data]; smartphone; telepon video; unit
pemrosesan pusat komputer===
===Desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; Desain dan pengembangan perangkat lunak
komputer; Desain perangkat lunak komputer; Sertifikasi sistem mutu; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk pesan
instan; desain dan pengembangan produk multimedia; desain perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; komputasi awan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; memperbarui dan
pemeliharaan perangkat lunak komputer; menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan teknologi masuk tunggal
untuk aplikasi perangkat lunak online; menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan teknologi perangkat keras
dan perangkat lunak biometrik untuk transaksi e-commerce.; penelitian dan pengembangan perangkat lunak komputer;
pengembangan dan pembuatan program komputer untuk pemrosesan data; pengembangan perangkat lunak driver dan
sistem operasi; penyimpanan data elektronik; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; platform sebagai layanan [PaaS]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529395
: 16/01/2020 00:00:00
: 43707509 09/01/2020 CN dan 43674388 08/01/2020 CN
: Sharkgulf Technology (Shanghai) CO., LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room J1707, 6 Building, No 1288, Yecheng RD, Jiading District Shanghai
: BEIJING ZHICHEN INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LTD
: ROOM 915, 9F, Zhongkun Plazza, No.59 Gaolianggiao Xiejie Haidan District 100044
Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: blueshark
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 37, 12
: ===Pengisian baterai kendaraan; instalasi dan perbaikan alarm pencuri; jasa pengisian kendaraan bermotor; layanan
perbaikan kerusakan kendaraan; pemasangan, penggantian dan perbaikan kunci; pengisian kendaraan listrik; perbaikan atau
pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan distribusi listrik atau kontrol.;
perbaikan dan pemeliharaan kendaraan darat; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan listrik; stasiun servis kendaraan
[pengisian bahan bakar dan pemeliharaan]; vulkanisir ban===
===Lokomotif listrik; Sepeda; Sepeda motor; becak listrik; dorong skuter [kendaraan]; giring [kendaraan]; kendaraan bermotor
roda dua; kendaraan bermotor roda tiga; kendaraan listrik; kereta golf [kendaraan]; kotak atau kantong pelana yang
disesuaikan untuk sepeda; kotak atau kantong pelana yang disesuaikan untuk sepeda motor; kursi dorong; kursi keselamatan
untuk anak-anak, untuk mobil; kursi pengaman untuk anak, untuk kendaraan; mobil; mobil listrik.; mobil salju; moped;
perangkat anti-pencurian untuk kendaraan; remote control kendaraan, selain mainan; sepeda listrik; sepeda motor lintas
negara; skuter bertenaga listrik; skuter motor; skuter self-balancing bertenaga listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529478
: 16/01/2020 00:00:00
:
: Axa-Nahrungsmittel GmbH & Co. KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Emmeransstr. 27 55116 Mainz
:
: Treuener Str. 4 63457 Hanau

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 173 dari 595

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: AQQEL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 11
: ===Peralatan untuk memurnikan air; alat pemurni air limbah; filter kinerja tinggi untuk pemurnian air [kecuali mesin]; filter
pemurni air; filter untuk pemurni air; pemurni air untuk keperluan industri; pemurni air untuk persiapan air minum.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530015
: 16/01/2020 00:00:00
:
: Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi Hyogo 651-0072
: Takeuchi Kozo
: MANDEN BLDG. 6F, 11-23, NISHI-TENMA 4-CHOME, KITA-KU OSAKA 530-0047

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: XX10
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 28
: ===Bendera Golf [artikel olahraga]; Bola Tenis; Bulutangkis raket; Bulutangkis shuttlecocks; Golf Putters; Golf Tees; Golf
pembungkus alat perbaikan; Klub Golf; Klub Golf Grip; Klub Golf kepala; Klub Golf poros; Memancing.; Rackets; berdiri khusus
diadaptasi untuk mengadakan Klub Golf di Lapangan Golf; bermain kartu; bola Golf; bola Squash; boneka; jaring Tenis; kasus
untuk Raket Tenis; kasus untuk bola tenis; kasus untuk raket Bulutangkis; mainan; mainan untuk hewan peliharaan; mesin dan
aparatus game; penutup kepala untuk Klub Golf; peralatan Bulutangkis; peralatan Golf; peralatan Squash; peralatan Tenis;
peralatan olahraga; raket Squash; sarung tangan golf; spidol bola Golf; tas Caddy untuk Klub Golf; tas Golf (dengan atau
tanpa roda); tas Golf Tee; tas Tenis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532811
: 16/01/2020 00:00:00
: 1401991 11/09/2019 BX dan 01400877 20/08/2019 BX
: Koninklijke Philips N.V.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: High Tech Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven
: BIRD & BIRD (NETHERLANDS) LLP
: Zuid-Hollandplein 22 NL-2596 AW The Hague

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 7, 9, 42, 11
: ===Administrasi Bisnis; Laporan pasar dan studi; Layanan Public Relations; Layanan informasi konsumen; Layanan lobi untuk
penggunaan komersial; Layanan promosi untuk pengembangan dan adopsi spesifikasi sukarela untuk interoperabilitas daya
nirkabel; Manajemen Bisnis; akuntansi untuk data; analisis bisnis, penelitian dan layanan informasi; fungsi Kantor; jajak
pendapat.; kampanye pasar; konsultasi dan informasi di bidang semua layanan tersebut; memberikan informasi produk
konsumen; menganalisis untuk informasi bisnis; pemrosesan data, yang melibatkan juga pemrosesan statistik untuk; produksi
untuk informasi statistik; riset pasar===
===Peralatan listrik kecil, Mesin dan artikel untuk keperluan rumah tangga, tidak termasuk dalam kelas lain, termasuk
pengolah makanan, blender listrik, mixer listrik, blender tangan listrik, pabrik kopi listrik, penggiling listrik, pembuka dapat
listrik, pisau listrik, pisau listrik-rautan, menekan buah listrik dan Juicer, dan mesin dapur untuk memotong, mengiris, kisi,
cincang dan memotong item makanan.===
===Instrumen untuk melakukan, switching, mengubah, mengumpulkan, mengatur dan mengendalikan listrik; pemancar daya
nirkabel mandiri dan pemancar daya nirkabel yang terintegrasi dalam tabel, countertops, furnitur dan perlengkapan; perangkat
lunak untuk mengendalikan dan mengatur listrik dan untuk mengoperasikan perangkat bertenaga nirkabel.===
===Layanan teknis, termasuk mengembangkan, mendefinisikan, mempromosikan, pengujian dan verifikasi layanan yang
terkait dengan standar dan spesifikasi untuk daya nirkabel pengisian interoperabilitas.===
===Bagian untuk semua barang tersebut di atas; Perangkat listrik untuk persiapan makanan, memasak, baking,
pemanggangan, memanggang, memanggang; Semua barang tersebut di atas untuk keperluan rumah tangga saja; memasak
listrik dan peralatan dapur tidak tercakup dalam kelas lain, termasuk kompor induksi, tungku induksi, pemanas induksi, oven
induksi, kompor induksi, pemanas air induksi, Hotplate listrik, kompor, Defrosting dan peralatan pemanas, ketel listrik, wajan
listrik, panci pintar listrik, kompor beras, multi-kompor, peralatan masak pintar, pembuat kopi listrik, pembuat espresso listrik,
pembuat teh listrik, Mesin es krim listrik, toaster listrik, mesin pembuat wafel listrik , anggur Chillers, air pendingin,
pemanggang listrik, pemanggang batu, sandwich listrik menekan, pembuat sandwich, oven pemanggang listrik, oven

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 174 dari 595

microwave, listrik konveksi oven, udara panas oven, kompor lambat listrik, listrik penggorengan, woks listrik, griddles listrik,
kompor tekanan listrik, listrik Steamers makanan, pembuat roti listrik, pasta listrik pembuat, mie pembuat, pengaduk lemak
dalam listrik, listrik cahaya Fryers, pemanas dan Penghangat untuk makan botol, bahan makanan , cairan dan padatan, steril,
alat sterilisasi dan aksesoris untuk itu; mesin untuk membuat es.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534412
: 16/01/2020 00:00:00
:
: Arsenal Strength LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: P.O. Box 52382 Knoxville TN 37950
: Stephen D. Adams Chambliss, Bahner & Stophel, P.C.
: 605 Chestnut Street Suite 1700 Chattanooga TN 37450

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: A
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35
: ===Layanan toko ritel menampilkan pakaian dan peralatan olahraga.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201541153
: 16/01/2020 00:00:00
:
: Virtue Labs, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 19 West Hargett Street, Suite 501 Raleigh NC 27601
: Devon E. White Wyrick Robbins Yates & Ponton LLP
: 4101 Lake Boone Trail, Suite 300 Raleigh NC 27607

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FLOURISH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 5
: ===Persiapan perawatan rambut; kondisioner rambut; kondisioner rambut digunakan sebagai bahan dalam perawatan warna
rambut; persiapan perawatan rambut non-obat untuk mencegah rambut rontok; persiapan perawatan rambut non-obat untuk
merangsang pertumbuhan rambut; persiapan perawatan rambut, yaitu, krim perawatan kulit kepala non-obat; pewarna rambut;
sampo rambut non-obat dan kondisioner untuk perawatan untuk kulit kepala.===
===Perawatan rambut dalam sifat serum rambut obat untuk mencegah rambut rontok; perawatan dalam sifat persiapan
perawatan kuku obat untuk penguatan dan pertumbuhan kuku dan untuk peningkatan kesehatan kuku; perawatan dalam sifat
serum obat dan krim kosmetik obat untuk merangsang pertumbuhan rambut alis dan peningkatan kesehatan rambut alis;
perawatan rambut dalam sifat persiapan obat untuk merangsang pertumbuhan rambut; perawatan rambut dalam sifat serum
rambut obat untuk mencegah rambut rontok; persiapan alis kosmetik obat; persiapan dan perawatan perawatan rambut obat,
yaitu, sampo obat, kondisioner rambut obat, serum rambut obat dan minyak obat untuk rambut jenggot; persiapan perawatan
bulu mata kosmetik obat dan perawatan bulu mata kosmetik obat gel untuk meningkatkan pertumbuhan bulu mata dan untuk
meningkatkan kesehatan bulu mata; persiapan perawatan kuku obat; persiapan perawatan rambut obat untuk perawatan kulit
kepala; persiapan perawatan rambut obat.; serum rambut obat dan serum perawatan kulit kepala obat; topikal suplemen
rambut untuk meningkatkan kesehatan rambut; vitamin dan nutrisi, yaitu vitamin dan nutrisi yang diperkaya obat kosmetik
topikal hairsprays, krim medis topikal, serum obat topikal, dan minyak obat topikal yang mengandung vitamin, semua hal di
atas untuk rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 81, Newgate Street London EC1A 7AJ
: Neil Stewart BT Group Legal
: Intellectual Property Department, Faraday Buildings, 1 Knightrider Street London
EC4V 54BT

Tipe Merek

: Merek Lukisan

: M0020201541665
: 16/01/2020 00:00:00
:
: British Telecommunications Public Limited Company

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: BT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 37, 38, 6, 9, 41, 42, 28, 45
: ===Iklan tv dan iklan (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); Pengelolaan
jaringan telekomunikasi dan jaringan komputer untuk orang lain (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional aturan 13 (2) (b) Peraturan); bantuan pengadaan barang dan jasa bagi orang lain; informasi bisnis yang berkaitan dengan
manajemen risiko, keamanan terkelola, dan intelijen; kompilasi dan transkripsi data; kompilasi direktori bisnis; kompilasi,
penyediaan, analisis dan pengambilan informasi; konsultasi bisnis profesional dan manajemen infrastruktur komputer atas
nama perusahaan industri dan komersial; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penciptaan dan pengelolaan sistem
informasi dan teknologi informasi; layanan manajemen armada kendaraan (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro
Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); layanan manajemen database; layanan manajemen fasilitas (istilah yang dianggap
terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); layanan manajemen kendaraan dan armada; layanan
pemasaran dan promosi untuk badan amal; layanan penagihan; layanan penelitian bisnis; layanan pengambilan data untuk
transmisi dan menampilkan identifikasi transaksi dan informasi keuangan (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro
Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); layanan periklanan untuk amal melalui internet; layanan periklanan, pemasaran,
dan publisitas; layanan telemarketing; manajemen hubungan pelanggan bisnis dan layanan pemecahan masalah;
menyatukan, untuk kepentingan orang lain, kendaraan bermotor, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel atau dari situs web internet; organisasi, operasi dan pengawasan skema
loyalitas dan insentif; pemesanan online ter komputerisasi yang menampilkan barang dagangan umum dan barang-barang
konsumen umum; penasihat bisnis dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan jaringan telekomunikasi, jaringan komputer
dan operasi bisnis; penasihat bisnis, penelitian dan layanan informasi; pengolahan data.; penyediaan ruang di situs web untuk
barang dan jasa iklan; penyimpanan dan pengambilan pergudangan telekomunikasi (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh
Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); penyusunan laporan bisnis; pergudangan telekomunikasi, penyimpanan dan
pengambilan (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); sewa ruang iklan===
===Layanan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan untuk instalasi telekomunikasi, peralatan dan instrumen; informasi dan
layanan penasihat yang berkaitan dengan konstruksi, perbaikan, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras
komputer, komputer dan jaringan komputer dan pemeliharaan kendaraan; instalasi dan pemeliharaan sistem alarm
keamanan.; pemasangan peralatan listrik dan elektronik, instrumen dan komponen; pemeliharaan dan perbaikan perangkat
keras komputer, komputer dan jaringan komputer; pemeliharaan kendaraan; penyediaan layanan sehubungan dengan
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengawasan video dan produk sekutu di bidang pengawasan video dan
layanan pemantauan===
===Layanan telekomunikasi; distribusi dan pengiriman layanan video dan audio (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro
Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); internet broadband dan layanan komunikasi; komputer dibantu transmisi data,
pesan dan gambar; konsultasi dan layanan penasihat yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas.; layanan TV interaktif;
layanan ahli di bidang telekomunikasi (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan);
layanan informasi telekomunikasi; layanan jaringan (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2)
(b) Peraturan); layanan komunikasi melalui satelit, televisi dan/atau radio; layanan komunikasi seluler; layanan konsultasi
profesional yang berkaitan dengan komunikasi; layanan penyaringan panggilan; layanan penyiaran; layanan penyiaran digital;
layanan pertukaran data elektronik; layanan pesan telepon; layanan portal internet; layanan surat elektronik; layanan
telekomunikasi melalui internet; layanan untuk penyediaan, transmisi atau tampilan informasi untuk tujuan bisnis atau
domestik dari bank data yang disimpan komputer atau melalui internet (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro
Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); menyediakan akses ke database komputer, elektronik dan online untuk
penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan; pemantauan, organisasi dan analisis informasi panggilan (istilah yang dianggap
terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); pemirsa televisi layanan interaktif oleh televisi, ponsel atau
PC (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); pemrograman visual dengan cara
apa pun (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); pengoperasian jaringan
telekomunikasi dan jaringan komputer bagi orang lain; pengoperasian platform media digital untuk pertukaran pesan dan
informasi; pengumpulan dan penyampaian berita dan informasi umum (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro
Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); penyediaan akses dan/atau konektivitas ke jaringan broadband yang tetap,
portabel atau nirkabel; penyediaan akses telekomunikasi dan link ke database komputer dan ke internet; penyediaan forum
online untuk komunikasi pada mata pelajaran yang menarik perhatian umum; penyediaan koneksi antara situs web dan
tampilan TV melalui portal televisi interaktif (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b)
Peraturan); penyediaan layanan akses internet; penyediaan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik; penyiaran dan
komunikasi melalui komputer atau dibantu oleh komputer; penyiaran dan pengiriman konten multimedia melalui jaringan
komunikasi elektronik; penyiaran dan transmisi data, suara atau gambar; penyiaran dan transmisi program radio dan TV;
penyimpanan transmisi data; perekrutan, penyewaan dan penyewaan peralatan komunikasi; presentasi dan distribusi audio,
video, gambar dan data yang masih dan bergerak (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2)
(b) Peraturan); presentasi program TV; protokol internet layanan TV; siaran televisi interaktif dan transmisi program TV dan
film ke komputer pribadi dan perangkat komunikasi genggam; telekomunikasi informasi (termasuk halaman web); transmisi
audio, video dan / atau pemrograman audio visual dengan protokol internet; transmisi audio, video dan/atau audio-visual
(istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); transmisi suara, data dan/atau
gambar; waktu akses penyewaan ke database informasi; waktu akses penyewaan ke database komputer===
===Saluran untuk telekomunikasi atau transmisi sinyal optik.===
===Headphone; Headset; Kabel; Komputer; Monitor TV; Peralatan dan instrumen komunikasi; Speaker; aksesori kabel,
pemutusan dan kelengkapan; alarm keamanan; alat bantu mendengarkan dan memantau; aparat kontrol keamanan; aparat
pengawasan keamanan; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; bagian dan fitting untuk jointing dan
menghubungkan kabel; bagian dan perlengkapan untuk komunikasi, telekomunikasi dan peralatan komunikasi mobile dan
instrumen; bagian, fitting dan aksesoris untuk semua barang tersebut di atas.; bilah suara; kamera keamanan; kartu bersandi;
kartu debit, kartu kredit, dan kartu tagihan; kartu memori elektronik; kartu pintar; kode berbahaya dan perangkat lunak
penyaringan konten; navigasi seluler dan/atau peralatan informasi untuk kendaraan bermotor; pengontrol nirkabel untuk
memantau dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem listrik, elektronik, dan mekanis lainnya dari jarak jauh;
peralatan dan instrumen komunikasi digital; peralatan dan instrumen komunikasi seluler; peralatan dan instrumen
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telekomunikasi; peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, penerimaan, pengolahan, pengambilan, reproduksi,
manipulasi, analisis, tampilan dan print-out suara, gambar dan / atau data; peralatan komunikasi data; peralatan komunikasi
satelit; peralatan penerimaan TV terestrial digital; peralatan perekaman; peralatan perekaman audio; peralatan streaming
audio; peralatan transmisi video; perangkat dan peralatan pemantauan bayi elektronik; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk memberikan perlindungan firewall, semua disediakan dari internet atau online dari database; perangkat keras
dan perangkat lunak komputer untuk memproses, mereproduksi, menyinkronkan, merekam, mengatur, mengunduh,
mengunggah, mengirimkan, streaming, menerima, memutar dan melihat gambar, audio, video dan file data; perangkat lunak
anti-virus; perangkat lunak aplikasi untuk remote control aparat keamanan; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak
keamanan komputer; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer dan firmware di ponsel memungkinkan bermain
dan men-download aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi untuk memungkinkan
koneksi ke database dan internet; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam perawatan kesehatan dan untuk
pemantauan dan / atau evaluasi, dan / atau manajemen penyakit; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pencarian
data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk peralatan dan instrumen
telekomunikasi; perangkat lunak komputer untuk remote control aparat keamanan; perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan manajemen risiko, keamanan bisnis, manajemen informasi dan intelijen bisnis; perangkat lunak komputer yang
digunakan sehubungan dengan layanan transaksi kartu kredit dan debit; perangkat lunak komputer yang memungkinkan
konten, karya visual, karya audio, karya audio-visual, data dan file untuk diunduh dan diakses di komputer atau perangkat
elektronik konsumen portabel lainnya; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak untuk mengontrol akses
bangunan dan sistem keamanan; perangkat periferal komputer; permainan elektronik, musik, nada dering, screensaver dan
wallpaper (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); program rekaman untuk
TV dan radio; set top box memungkinkan penerimaan, decoding, rekaman dan melihat siaran TV terenkripsi atau tidak
terenkripsi; sistem komputer, komputer laptop dan notebook; sistem komunikasi ke dan dari dan antara kendaraan; sistem
untuk me lokalisasi dan mengendalikan sirkulasi dan/atau pergerakan kendaraan; transaksi keuangan elektronik dan peralatan
dan instrumen perdagangan elektronik; udara, kabel dan saluran semua untuk transmisi listrik, telekomunikasi atau sinyal
optik===
===Layanan hiburan; distribusi program televisi, film, film, rekaman video yang direkam sebelumnya; informasi dan layanan
penasihat yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi, teater, televisi, berita, urusan saat ini dan
musik; konsultasi dan layanan penasihat yang berkaitan dengan hal tersebut di atas.; layanan agen pemesanan (istilah yang
dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); layanan box office; layanan informasi yang
berkaitan dengan olahraga, hiburan, rekreasi dan acara; layanan interaktif untuk pemirsa televisi melalui televisi, ponsel, atau
PC di bidang hiburan, olahraga, rekreasi, dan acara; layanan pemesanan tiket dan acara (istilah yang dianggap terlalu kabur
oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); layanan penerbitan elektronik; layanan televisi di bidang hiburan,
olahraga, rekreasi dan acara; mempekerjakan, menyewa dan menyewa film, video dan DVD; pemesanan dan penerbitan tiket
untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; penasihat, konsultasi dan layanan informasi yang berkaitan dengan hiburan,
olahraga, rekreasi dan berita; pendidikan, penyediaan pelatihan, mengatur dan melakukan kursus, penerbitan buku dan
program audio visual termasuk melalui internet, mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar dan kegiatan lainnya
dalam kaitannya dengan lingkungan dan keberlanjutan; penerbitan buku, direktori, panduan, peta, materi cetak dan direktori
bisnis; penyediaan berita dan urusan saat ini dan layanan informasi pendidikan; penyediaan informasi sehubungan dengan
berita, urusan saat ini, masalah budaya dan akademik; penyediaan konten audio visual di bidang hiburan, olahraga, rekreasi
dan acara; penyewaan, penyewaan dan penyewaan film, video, dan DVD; produksi dan presentasi program yang
ditransmisikan oleh televisi, internet atau saluran telekomunikasi lainnya untuk melihat interaktif, pemilihan dan pembelian
barang; produksi dan presentasi program yang ditransmisikan oleh televisi, radio, internet atau saluran telekomunikasi lainnya
di bidang hiburan, olahraga, rekreasi dan acara; produksi film; produksi program TV===
===Layanan komputer (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); Perangkat
lunak sebagai layanan (Saas) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengontrol, mengintegrasikan, mengoperasikan,
menghubungkan, dan mengelola perangkat informasi yang dikendalikan suara, yaitu perangkat elektronik konsumen cerdas
yang terhubung ke cloud dan dikendalikan suara; Perangkat lunak sebagai layanan (Saas) yang terdiri dari perangkat lunak
komputer untuk merekam, melihat, menyimpan dan berbagi data audio dan video online; aplikasi perangkat lunak hosting
untuk orang lain; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer, sistem komputer; desain, gambar dan ditugaskan
menulis, semua untuk kompilasi halaman web di internet (istilah dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2)
(b) Peraturan); hosting situs web orang lain; informasi dan layanan penasihat yang berkaitan dengan kendaraan (istilah yang
dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); informasi, penilaian bahaya lingkungan (istilah
yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); inspeksi kendaraan untuk kelayakan jalan;
instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; kompilasi, analisis dan penyediaan informasi yang diberikan on-line dari
database komputer atau internet; konsultasi dan layanan penasihat yang berkaitan dengan; konsultasi, desain, pengujian,
penelitian dan layanan penasihat, semua yang berkaitan dengan sistem informasi, komputer, perangkat lunak komputer,
jaringan komputer, peralatan elektronik, sistem telekomunikasi dan sistem transmisi data; kontrol kualitas dan layanan
pengujian material yang berkaitan dengan kendaraan; layanan analisis data teknis; layanan integrasi sistem (istilah yang
dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); layanan jaringan komputer; layanan keamanan
data; layanan keamanan siber dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan; layanan komputer, yaitu penciptaan komunitas
virtual untuk mengatur kelompok dan acara atau untuk berpartisipasi dalam diskusi dan untuk mengambil bagian dalam
jaringan sosial (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); layanan konsultasi
teknis yang berkaitan dengan sistem informasi; layanan pemantauan sistem komputer; layanan pemulihan bencana untuk
sistem komputer dan sistem komunikasi data; layanan penasihat kendaraan sehubungan dengan isu-isu lingkungan; layanan
pendukung teknologi informasi (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan);
layanan pengujian peralatan kendaraan; membuat dan memelihara situs web; menulis, pengembangan, pembaruan dan
desain perangkat lunak komputer; menyewa, menyewa dan menyewa komputer dan peralatan pengolahan data;
pemrograman komputer; pengujian kendaraan; pengujian lingkungan; penyediaan konsultasi, informasi dan saran
sehubungan dengan perlindungan lingkungan, pelestarian lingkungan dan keberlanjutan; penyediaan manajemen teknis dan
dukungan dalam pengoperasian sistem komputer; penyediaan perangkat lunak aplikasi (istilah yang dianggap terlalu kabur
oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); penyediaan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
pengunggahan, pengunduhan, streaming, posting, menampilkan, blogging, menghubungkan atau berbagi informasi atau
media melalui jaringan komunikasi; penyimpanan data; penyimpanan data dan layanan pengambilan untuk mengirimkan,
menampilkan dan menyimpan, transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; penyimpanan data elektronik; penyimpanan
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data.; penyimpanan informasi; perencanaan dan desain layanan semua yang berkaitan dengan jaringan telekomunikasi, untuk
aparat dan instrumen, untuk jaringan komputer, dan ke internet; pergudangan telekomunikasi, penyimpanan dan pengambilan
barang telekomunikasi (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); sistem
penyimpanan data (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); sistem
penyimpanan data ter komputerisasi===
===Peralatan permainan.===
===Penyewaan dan penyewaan aparat keamanan dan instrumen; jasa konsultasi keamanan; layanan hukum; layanan
jaringan sosial; layanan keamanan untuk perlindungan properti dan individu; layanan pengawasan dan pemantauan video;
layanan penyelesaian sengketa alternatif; lobi politik dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan;
penyewaan alarm dan aparat keamanan; penyewaan dan penyewaan peralatan dan instrumen pengawasan dan
pemantauan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201545902
: 16/01/2020 00:00:00
: 40032800 31/07/2019 CN dan 40046567 31/07/2019 CN
: Huawei Technologies Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen 518129
Guangdong
: CHANG TSI & PARTNERS
: 701, Floor 7, Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 100044 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HUAWEI WATCH GT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 14
: ===(Di dekat Pince-nez); Alat pengukur; Camcorder; Jam tangan pintar (pemrosesan data); Meter; Pedometer; Ponsel;
Sensor; Smartphone; alat dan instrumen survei; alat pengukur tekanan; alat ukur; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat
diunduh; baterai, listrik; cincin pintar (peralatan pemrosesan data); dinamometer; gelang identifikasi yang dikodekan,; gelang
yang terhubung (alat ukur).; headset realitas virtual; induktor bersama; instrumen navigasi; instrumen navigasi elektronik;
kacamata pintar (peralatan pengolahan data); kamera (fotografi); pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; penguji
speedometer; peralatan global positioning system (gps); peralatan pengolahan data; peralatan perekaman jarak jauh untuk
kendaraan; peralatan perekaman waktu; peralatan sinyal angkatan laut; perangkat lunak komputer, direkam; program
komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer, direkam===
===Jam; Jam tangan; Perhiasan; cincin (perhiasan); gesper untuk menonton band; instrumen kronometrik; jam dan jam
tangan, listrik; jam tangan untuk olahraga; jam tangan untuk penggunaan di luar ruangan; kotak logam mulia.; logam mulia,
tidak bekerja atau semi-bekerja; menonton band; menonton band logam, kulit, atau plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535500
: 17/01/2020 00:00:00
: 2023551 17/07/2019 AU
: Hanes Innerwear Australia Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: L1, 115 Cotham Road Kew VIC 3101
:
: Level 43, 101 Collins St MELBOURNE VIC 3000

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: WONDER COOL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 24
: ===Bayi membungkus; handuk; kain ganti popok; kain pendingin tubuh; kantong tidur untuk bayi.; lampin; linen rumah tangga;
muslin; pencuci wajah; selimut bayi; tas bundel menjadi kantong tidur untuk bayi; tas lampin; tempat tidur di kelas ini, termasuk
seprai, selimut, seprai, bed cover, bed underlay, kasur underlay, sarung bantal, sprei, selimut, selimut, pelindung kasur,
selimut, underblankets, dan pelindung bantal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: M0020201531256
: 18/01/2020 00:00:00
:
: ACULIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED

540 Etiket

540 Etiket

: Commerce House-V, Besides Vodafone House, Prahladnagar Corporate Road
Ahmedabad 380051, Gujarat
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: XTROP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Sediaan obat dan farmasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201533299
: 18/01/2020 00:00:00
:
: ACULIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Commerce House-V, Besides Vodafone House, Prahladnagar Corporate Road
Ahmedabad 380051, Gujarat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Q-ZOLID
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Sediaan obat dan farmasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: M0020201533735
: 18/01/2020 00:00:00
:
: ACULIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Commerce House-V, Besides Vodafone House, Prahladnagar Corporate Road
Ahmedabad 380051, Gujarat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FEVERACH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Sediaan obat dan farmasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: M0020201533864
: 18/01/2020 00:00:00
:
: ACULIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Commerce House-V, Besides Vodafone House, Prahladnagar Corporate Road
Ahmedabad 380051, Gujarat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ACUTRAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

:
: 5

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 179 dari 595

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Sediaan obat dan farmasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533925
: 18/01/2020 00:00:00
:
: ACULIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Commerce House-V, Besides Vodafone House, Prahladnagar Corporate Road
Ahmedabad 380051, Gujarat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ACURIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Sediaan obat dan farmasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201383298
: 20/01/2020 00:00:00
:
: Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo "Novosibirskiy khladokombinat"

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ul. Sibiryakov-Gvardeytsev, 54 RU-630088 Novosibirsk
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: polaris
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: White, blue.
: 30
: ===Binding agent untuk es krim; bubuk untuk membuat es krim; dimakan ices; es krim; sorbets [es].; yogurt beku [es gula]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201462043
: 20/01/2020 00:00:00
:
: ANTONENKO Dmytro

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: vul. Chubaria, 74, Berdiansk Zaporizka oblast 71106
:
: P.O.Box 30 Foia O. Kyiv-175 02175

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Wood Trick
: Wood trick.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 28
: ===Demonstrasi barang; Desain materi iklan; Iklan luar ruangan; Layanan agen ekspor-impor; Layanan pengadaan untuk
orang lain [pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain]; distribusi sampel; ganti jendela toko; iklan; iklan bayar per klik; iklan
melalui pesanan surat; iklan online di jaringan komputer; iklan radio; iklan surat langsung; informasi bisnis; kompilasi Statistik;
kompilasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi bisnis profesional.; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi
manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen personil; konsultasi organisasi bisnis; layanan perantara komersial;
layanan perbandingan harga; memberikan informasi bisnis melalui situs web; memperbarui dan memelihara data dalam basis
data komputer; memperbarui materi iklan; optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; organisasi pameran dagang
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran; pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain; pencarian sponsor; penelitian bisnis; pengolah kata; pengoptimalan lalu lintas situs web; penulisan
teks publisitas; penyebaran masalah periklanan; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; peramalan
ekonomi; persewaan kios penjualan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; publikasi teks publikasi;
reproduksi dokumen; riset pemasaran; systemization informasi ke dalam database komputer; tagihan-posting===

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 180 dari 595

===Blok bangunan [mainan]; Jigsaw Puzzle; Model mainan; Permainan; alat untuk game; angka mainan; bermain bola;
bermain kartu; boneka; boneka / boneka; cakram terbang [mainan]; draft [permainan] / catur [permainan]; kamar boneka;
kendaraan mainan remote control; kuda goyang; mainan; mainan baru untuk bermain lelucon; mainan kendaraan;
membangun game; menggantung glider; model kendaraan skala; papan catur; papan catur / papan catur; paraglider;
permainan catur; permainan papan; pistol mainan; ponsel mainan.; rumah boneka; skuter [mainan]; spinning tops [mainan];
tempat tidur boneka===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201529356
: 20/01/2020 00:00:00
:
: Guangzhou Huya Information Technology Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RM 1401 No. 13 Zexi St., Hanxi Commercial Center, Zhongcun St., Panyu District,
Guangzhou City 511495 Guangdong Province
:
: 10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Huya
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 38, 9, 41, 45
: ===Layanan administratif untuk relokasi bisnis; Sewa ruang iklan; iklan; kompilasi informasi ke dalam database komputer;
layanan grosir dan eceran untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; manajemen bisnis
seniman pertunjukan; pembukuan; pencarian sponsor; penyewaan mesin penjual otomatis.===
===Penyiaran nirkabel; komputer membantu pengiriman pesan dan gambar.; layanan konferensi video; layanan papan buletin
elektronik [layanan telekomunikasi]; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global; menyediakan forum online;
menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; menyediakan ruang obrolan internet; pengiriman pesan;
transmisi video-atas-permintaan===
===Langkah; Mesin Fotokopi [fotografi, elektrostatik, thermic]; Program komputer yang dapat diunduh; Timbangan; agenda
elektronik; alat pemadam api; aplikasi telepon seluler yang dapat diunduh; bahan untuk listrik utama [kabel, kabel]; baterai;
detektor mata uang palsu; elektrolit; file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; headset realitas maya;
hologram; instalasi listrik untuk kendali jarak jauh operasi industri; instalasi pencegahan pencurian listrik; kartun animasi;
mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; papan pemberitahuan elektronik; peralatan optik dan instrumen;
peralatan pengenalan wajah; peralatan radiologis untuk keperluan industri; peralatan remote control; perangkat lunak
permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer untuk ponsel; publikasi elektronik yang dapat diunduh; semikonduktor; serat optik [filamen penghantar cahaya]; smartphone; sumbat remote control portabel.===
===Pengajaran; layanan hiburan; layanan kebun binatang; layanan perpustakaan seluler; menyediakan acara TV melalui
transmisi video-atas-permintaan, tidak dapat diunduh; menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan game online dari jaringan
komputer; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan
video on-line, tidak dapat diunduh; organisasi lotere; organisasi pertunjukan [layanan impresario]; pemodelan untuk seniman;
penyewaan akuarium dalam ruangan.; penyewaan peralatan game; produksi film, selain film iklan; rental mainan; rilis kaset
video===
===Pemantauan alarm pencuri dan keamanan; investigasi latar belakang pribadi; kehilangan properti kembali; layanan agen
adopsi; layanan agen pernikahan; layanan jejaring sosial online; layanan kencan; manajemen hak cipta; mediasi; melepaskan
merpati untuk acara-acara khusus.; merencanakan dan mengatur upacara pernikahan; organisasi pertemuan keagamaan;
pemadam kebakaran; pembukaan kunci keamanan; penelitian silsilah; pengawalan di masyarakat [pendamping]; penyewaan
brankas; penyewaan nama domain internet; penyewaan pakaian; usaha penguburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534309
: 20/01/2020 00:00:00
: 19/07/2019 US
: VMG Partners II, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 39 Mesa Street, Suite 310 San Francisco CA 94129
: Monica Gutierrez Polsinelli PC
: 150 N. Riverside Plaza Suite 3000 Chicago IL 60606

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: VELOCITY SNACK BRANDS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35
: ===Holding Services perusahaan, yaitu, konsultasi organisasi bisnis, akuisisi bisnis dan konsultasi merger, dan penyediaan
jasa manajemen bisnis untuk anak perusahaan dan afiliasinya di industri makanan dan minuman.===

740

540 Etiket

Halaman 181 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201540765
: 20/01/2020 00:00:00
:
: Aneisha Walker , Smudge and Friends Petcare Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 11 Leicester Road Croydon CR0 6EB
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Scrumbles
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 31
: ===Makanan hewan peliharaan; bahan makanan kalengan untuk anjing; bahan makanan kalengan untuk kucing; bahan
makanan untuk anjing.; bahan makanan untuk kucing; biskuit anjing; biskuit kucing; biskuit untuk hewan; kucing
memperlakukan [dimakan]; makanan hewan peliharaan; makanan hewan peliharaan untuk anjing; makanan yang
mengandung ayam untuk memberi makan anjing; makanan yang mengandung ayam untuk memberi makan kucing;
memperlakukan anjing [dapat dimakan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201545683
: 20/01/2020 00:00:00
: 30 2019 109 629 24/07/2019 DE
: VKK Standardkessel Service GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Am Holländer Weg 21-23 Köthen 06366
: Gramm, Lins & Partner Patent- Und Rechtsanwälte PartGmbB
: Theodor-Heuss-Straße 1 38122 Braunschweig

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: VKK Standardkessel Köthen
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 37, 7, 42, 11
:
===Layanan komersial dan layanan informasi konsumen, yaitu layanan perantara, organisasi kontak bisnis, layanan
periklanan untuk mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya, layanan evaluasi komersial, layanan agensi, layanan
agen ekspor-impor, layanan negosiasi, layanan pemesanan, layanan perbandingan harga dan layanan pengadaan untuk
orang lain; analisis bisnis, penelitian dan layanan informasi; informasi komersial dan saran bagi konsumen (consumer advice
shop), khususnya di bidang penyediaan energi; kompilasi statistik dan peramalan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan
penyediaan energi.; konsultasi bisnis profesional, khususnya konsultasi bisnis profesional, khususnya menciptakan konsep
pasokan bisnis untuk penyediaan air, penyediaan air panas, pasokan gas, pasokan listrik dan pasokan bahan bakar fosil;
layanan grosir dan eceran yang berkaitan dengan mesin, bagian dari mesin, pemanasan, pembangkit uap, pendinginan,
pengeringan, ventilasi dan peralatan pasokan air dan bagian dari peralatan tersebut, penimbangan, pengukuran, sinyal,
deteksi, pengujian dan memeriksa peralatan dan instrumen, bahan bangunan dan komponen dan struktur diangkut yang
terbuat dari logam dan bahan lainnya, kapal, tangki, ketel, kontainer, sistem penembakan, preheater air baku, superheater
uap, pemanas udara, peralatan transfer panas , boiler kondensasi, kapal tekanan, komponen konstruksi baja, komponen
konstruksi lembaran logam, ilmiah, penelitian, penimbangan, pengukuran, sinyal, deteksi, pengujian, peralatan kontrol dan
penyelamatan dan instrumen===
===Jasa konstruksi dan perbaikan, yaitu konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan mesin dan instalasi untuk produksi,
transportasi, distribusi dan pasokan energi listrik, gas, uap, panas dan air dan bagian dari mesin dan instalasi tersebut;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan pemanasan, pembangkit uap, pendinginan, pengeringan, ventilasi dan peralatan
pasokan air dan sistem; konstruksi pabrik dan kapal yang disesuaikan.; pekerjaan konstruksi, perakitan, pemeliharaan dan
pembongkaran===
===Mesin, peralatan mekanik dan perangkat yang digerakkan secara mekanis untuk pengolahan logam, pengolahan kayu,
pengolahan plastik, pertanian, kehutanan, industri kimia, pertambangan, produksi energi, uap, produksi dan pasokan panas
dan air, teknologi lingkungan, rekayasa proses dan rekayasa daya; kondensor uap dan penukar panas (bagian dari mesin).;
mesin dan alat mesin untuk perawatan bahan dan untuk manufaktur; motor, coupling, dan perangkat untuk transmisi daya,
selain kendaraan pertanian===
===Layanan dan desain ilmiah dan teknologi yang berkaitan dengannya; jasa analisis industri; jasa konsultasi teknis di bidang
pembangkitan panas, energi, lingkungan dan rekayasa proses; jasa teknik; konsultasi energi ekologi dan teknis, konsultasi
perlindungan lingkungan; konsultasi teknis di bidang produksi, pasokan dan distribusi energi; layanan teknologi, yaitu quality
control, quality assurance, quality control dan evaluasi serta analisis laporan pengukuran; penelitian dan pengembangan
produk baru untuk orang lain; pengembangan teknis dan perencanaan instalasi pasokan energi; pengujian dan kontrol kualitas
untuk perangkat dan instalasi di bidang pembangkitan panas, energi, lingkungan dan rekayasa proses.; perencanaan proyek
teknis yang berkaitan dengan peralatan dan instalasi untuk pembangkitan panas, energi, lingkungan dan rekayasa proses===

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 182 dari 595

===Peralatan dan instalasi untuk pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi dan tujuan
pasokan air; aksesori kontrol dan keselamatan untuk instalasi air, air panas, gas, uap, dan ventilasi.; instalasi dan fasilitas
sanitasi; instalasi pasokan air; instalasi pengolahan industri, yaitu oven industri dan tungku, instalasi untuk mengumpulkan,
menyaring dan mengobati cairan dan gas dan memisahkan kotoran; pembakar, boiler, ketel dan peralatan pemanas===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528948
: 21/01/2020 00:00:00
: 88532941 24/07/2019 US
: Steinway, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 Steinway Place Astoria NY 11105
:
: PO Box 1022 Minneapolis MN 55440-1022

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SPIRIO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 15
: ===File musik elektronik yang dapat diunduh untuk digunakan dengan sistem elektronik yang memungkinkan piano berfungsi
sebagai pemain piano; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan dengan piano, yang memungkinkan untuk
merekam, mengedit, memutar, streaming, dan mencari musik; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang memungkinkan untuk
merekam dan memainkan musik dari piano pemain; sistem elektronik, terutama terdiri dari perangkat lunak, pengontrol
komputer, penggerak tegangan DC dan solenoida untuk digunakan dengan piano, yang merekam dan memutar sinyal
elektronik, memungkinkan piano untuk mereplikasi permainan.===
===Piano; piano dengan jaringan Internet nirkabel dan konektivitas Ethernet.; piano menggabungkan komponen dalam sifat
sistem elektronik yang memungkinkan piano mengalirkan data piano elektronik melalui Internet untuk memungkinkan
perekaman, pengeditan, dan pemutaran sinyal elektronik; piano pemain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529404
: 21/01/2020 00:00:00
:
: Timepieces International Inc

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10701 NW 140 Street Suite 1 Hialeah Gardens, Florida 33018
:
: c/o Hodgson Russ LLP 140 Pearl Street, Suite 100 Buffalo NY 14202-4040

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RALPH CHRISTIAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 14
: ===Jam tangan, jam, perhiasan, dan perhiasan imitasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201533662
: 21/01/2020 00:00:00
:
: HUANTANG (HANGZHOU) INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Room 506, Floor 5, Building A11, No.9, Jiusheng Road, Jianggan District, Hangzhou
310019 Zhejiang
: KING & WOOD MALLESONS
: No. 7-10, 20th Floor, East Tower, World Financial Center, 1 Dongsanhuanzhonglu,
Chaoyang District 100020 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: THALISSI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35
: ===Audit bisnis; Iklan; Layanan administratif untuk relokasi bisnis; Layanan eceran untuk farmasi, kedokteran hewan dan
persiapan sanitasi dan persediaan medis.; bantuan manajemen bisnis; konsultasi manajemen personil; layanan ritel atau

Halaman 183 dari 595

grosir untuk obat-obatan; optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; pemasaran; pencarian sponsor; penyediaan
pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan mesin penjual otomatis; promosi penjualan untuk orang
lain; systemization informasi ke dalam database komputer===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 11F, Building E, International Shipping Center, Xiamen 361006 Fujian
:
: Block A, Rm 1101, No. 999, Anling Road, Huli District, Xiamen City 361015 Fujian
Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 37, 6, 39, 40, 42
: ===Layanan administratif untuk relokasi bisnis; Layanan agen ekspor-impor; Layanan pengadaan untuk orang lain [pembelian
barang dan jasa untuk bisnis lain]; Penyajian barang pada media komunikasi, untuk keperluan retail; Publisitas; administrasi
komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; bantuan manajemen komersial atau industri; hubungan Masyarakat; jasa
manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; konsultasi bisnis; konsultasi manajemen personil; layanan penjadwalan
janji temu [fungsi kantor]; layanan perencanaan periklanan; layanan ritel atau grosir untuk persiapan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan pasokan medis.; manajemen bisnis hotel; memberikan informasi bisnis melalui situs web;
menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau periklanan; organisasi pameran perdagangan untuk tujuan komersial
atau periklanan; pelelangan; pembukuan; pencarian sponsor; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; promosi penjualan untuk orang lain===
===Fidusia; Pialang asuransi; broker real estat; broker, penyewaan dan penyewaan real estat; investasi dana; jaminan
asuransi; manajemen keuangan.; manajemen real estat; memberikan informasi keuangan melalui situs web; pengumpulan
dana amal; penilaian seni; penjualan perumahan komersial; pialang berjangka; pialang gadai; sewa kantor [real estat]===
===Bangunan; Cuci kering; Desinfektan; Elevator instalasi dan perbaikan; Instalasi mesin, pemeliharaan dan perbaikan; Jasa
Pertukangan; Kapal; Pengawasan konstruksi bangunan; bangunan pemecah gelombang dermaga; ekstraksi pertambangan;
instalasi dan perbaikan alarm pencuri; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan medis dan instrumen; konstruksi
pabrik; konsultan konstruksi; mesin kantor dan instalasi peralatan, pemeliharaan dan perbaikan; pembangunan pelabuhan;
pembangunan perumahan komersial; pemeliharaan dan perbaikan pesawat terbang; pemeliharaan dan perbaikan yang aman;
pemeliharaan kolam renang.; pemeliharaan, servis dan perbaikan kendaraan; penekanan interferensi pada peralatan listrik;
pengaspalan jalan; peralatan fotografi perbaikan; perbaikan jok; vulkanisir ban===
===(Di dekat Ironmongery); Bijih tembaga; bahan bangunan dari logam; bangunan logam; ingot aluminium; kelengkapan
logam untuk furnitur; logam.; paduan baja; paduan logam Umum; saluran logam; wadah kemasan logam===
===Bongkar muat; Layanan navigasi GPS; Porterage (Di dekat Porterage); Transportasi; Transportasi laut; angkutan
penumpang; bongkar muat kargo; crating barang; distribusi energi; informasi transportasi; jasa kurir [pesan atau barang
dagangan]; layanan parkir mobil; layanan pembotolan; mengatur tur perjalanan wisata; pengangkutan; penyimpanan barang;
pialang kapal; sewa kendaraan; sewa pakaian selam; sewa wadah penyimpanan; transportasi broker; transportasi logistik;
transportasi melalui pipa.; transportasi mobil; transportasi sungai; transportasi udara===
===Informasi perawatan material; Woodworking; air mengobati; bookbinding (mengikat buku); kaca bertiup; menembakkan
tembikar.; pelestarian makanan dan minuman; pemurnian udara; pencetakan; pengecoran logam; pengolahan hijauan;
produksi energi===
===Desain dekorasi interior; Layanan konsultasi teknologi informasi; Menimbang barang untuk orang lain; Penelitian dan
pengembangan produk baru untuk orang lain; desain industri; desain kemasan; desain perangkat lunak komputer; jasa
arsitektur; komputasi awan; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; otentikasi karya seni.; pengembangan
produk teknik; penyusunan konstruksi; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; prospeksi minyak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: M0020201534789
: 21/01/2020 00:00:00
:
: XMXYG CORPORATION

: M0020201538119
: 21/01/2020 00:00:00
: 41231146 23/09/2019 CN
: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen
: NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.
: 11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 North Third Ring Road East,
Dongcheng District 100013 Beijing

: Merek Lukisan
: Multi-Screen collaboration
:

Halaman 184 dari 595

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201546782
: 21/01/2020 00:00:00
: 88567922 06/08/2019 US
: VMG Partners II, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 39 Mesa Street, Suite 310 San Francisco CA 94129
: Monica M. Gutierrez Polsinelli PC
: 150 N. Riverside Plaza, Suite 3000 Chicago IL 60606

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: VELOCITY SNACK BRANDS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 30
: ===Bar makanan berbasis quinoa; Cookie; Makanan ringan berbasis quinoa; Makanan ringan, yaitu, kue ringan; Permen;
adonan kue; adonan kue beku; adonan kue yang dapat dimakan tidak dimaksudkan untuk memanggang; almond kue; apel
berlapis permen; bahan berbasis cokelat untuk digunakan dalam produk permen; bar makanan berbasis biji-bijian; bar
makanan berbasis biji-bijian juga mengandung cokelat; bar makanan siap saji berbasis cokelat; bar pengganti makanan
berbasis cokelat; bar sereal protein tinggi; camilan jagung rasa keju; camilan rasa keju, yaitu, bola keju bengkak; camilan rasa
keju, yaitu, ikal keju; campuran cookie; campuran makanan ringan yang terutama terdiri dari kerupuk, pretzel dan / atau
popcorn muncul; campuran makanan ringan yang terutama terdiri dari popcorn dan juga termasuk cokelat; campuran untuk
pembuatan permen; cokelat batangan; cokelat dan permen dan makanan ringan siap makan berbasis cokelat; cookie dengan
kacang; dekorasi kue permen; granola makanan ringan; keju rasa puffed jagung makanan ringan; kombinasi paket makanan
yang terutama terdiri dari roti, kerupuk, dan/atau kue kering; kue adonan goreng; kue beku, brownies dan adonan biscotti; kue
cokelat tertutup; kue dan kerupuk; kue vegan; makanan olahan berbasis sereal untuk digunakan sebagai makanan sarapan,
makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan ringan berbasis biji-bijian; makanan ringan berbasis
cokelat; makanan ringan berbasis gandum; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis kopi; makanan ringan
berbasis multigrain; makanan ringan berbasis nasi; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan gandum ekstrusi;
makanan ringan jagung bengkak; makanan ringan jagung yang diekstrusi; muesli bar; pai kue; peppermint permen; permen
bar; permen cokelat; permen dengan kakao; permen dengan karamel; permen energi; permen gummy; permen kenyal
berbasis gelatin.; permen keras; permen kulit; permen mint; permen topping; permen topping untuk es krim, cupcakes dan
brownies; permen untuk makanan; permen, yaitu, makanan ringan, yaitu, cokelat; permen, yaitu, permen dan cokelat; popcorn
berlapis permen; sereal bar; sereal berbasis bar energi; siap makan, sereal berasal bar makanan; snack bar berbasis
granola===

:
: 9
: ===Alat pemancar suara; Alat uji gas; Camcorder; Download emoticon untuk ponsel; Earphone; Headphone; Kabinet untuk
pengeras suara; Komputer; LCD TV layar kristal cair; Menampilkan kristal cair (LCD); Menampilkan kristal cair (LCD) dengan
layar besar; Mikrofon; Modem; Pedometer; Peralatan Telekomunikasi dalam bentuk perhiasan dan; Peralatan televisi;
Peralatan televisi untuk kendaraan; Radio; Saluran data USB atau kabel data; Saluran data USB atau kabel data untuk ponsel;
Sensor; Smartphone; Stand diadaptasi untuk komputer tablet; Stasiun cuaca digital; Terminal layar sentuh interaktif;
Timbangan; Timbangan dengan Penganalisis massa tubuh; Timbangan elektronik digital portabel; Timbangan kamar mandi;
Transponder; Ultra High-Definition (UHD) televisi; antarmuka audio; aplikasi perangkat lunak komputer, download; aplikasi
perangkat lunak ponsel download; asisten digital pribadi (PDA); bahan untuk listrik listrik (kabel, kabel).; baterai listrik; bingkai
foto digital; biochip; buku harian elektronik; chip elektronik; chips (sirkuit terpadu); cincin pintar; colokan listrik; detektor
inframerah; equalizers (peralatan audio); film pelindung yang diadaptasi untuk ponsel cerdas; gelang yang terhubung (alat
ukur); genggam elektronik Kamus; grafis download untuk ponsel; interkom; jam tangan pintar; kacamata pintar; kamera
(fotografi); kamera pencitraan termal; kartu identitas yang dikodekan; kartu sirkuit terpadu (Smart Card); kasus untuk
smartphone; keyboard komputer; komputer Styluses; komputer klien tipis; komputer laptop; komputer tablet; komputer yang
dapat dikenakan; kotak hitam (perekam data); kotak set-top; kunci elektronik FOBS menjadi aparat remote control; kunci pintu
digital; layar sentuh; layar video; lembaran elektronik musik, download; lengan untuk laptop; lensa optik; lensa selfie; memori
komputer; menyediakan; monitor tampilan video yang dapat dipakai; monitor video; mouse (periferal komputer); notebook
komputer; papan sirkuit tercetak; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; pemancar sinyal elektronik; pemegang ponsel;
pemutar media portabel; pena elektronik; pengajaran robot; pengenal sidik jari; pengeras suara; pengisi daya untuk baterai
listrik; peralatan Monitoring, selain untuk tujuan medis; peralatan analisa udara; peralatan komunikasi jaringan; peralatan radio
jarak pendek; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau download; perangkat
pengenalan wajah manusia; perangkat yang disimpan dikendalikan telepon switching aparat; perekam video digital untuk
kendaraan; platform perangkat lunak komputer, direkam atau didownload; printer gambar video; program komputer, direkam;
program komputer, download; program operasi komputer, direkam; prosesor sinyal digital; publikasi elektronik, download;
robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot laboratorium; robot pengawasan keamanan; sampul untuk komputer tablet;
sampul untuk ponsel cerdas; set transmisi (telekomunikasi); sirkuit cetak; sirkuit terpadu; sistem kontrol akses elektronik untuk
pintu interlocking; smartphone yang dipasang di pergelangan tangan; soket listrik; sumber daya ponsel (baterai isi ulang);
tampilan panel datar; tampilan panel datar fleksibel untuk komputer; tas diadaptasi untuk laptop; token keamanan (perangkat
enkripsi); tongkat selfie (monopoda genggam); tongkat selfie untuk ponsel; unit efek elektronik dan listrik untuk alat musik; unit
pemroses Sentral (prosesor); unit pemrosesan pusat (prosesor) untuk memproses informasi, data, suara, atau gambar; unit
pusat alarm; virtual reality headset===
540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201528723
: 22/01/2020 00:00:00
:
: Huawei Technologies Co., Ltd.

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen
:
: Room 1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W.,
Haidian 100080 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DESIGN FOR HONOR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 28
: ===Camcorder; Earphone; Kabel USB; Kacamata 3D; Mikrofon; Pedometer; Pembaca kartu USB; Pemutus; Pengeras suara;
Peralatan Telekomunikasi dalam bentuk perhiasan dan; Perangkat memori komputer; Radio; Sensor; Stand diadaptasi untuk
komputer tablet; USB flash drive; alat analisis udara; alat pengajaran audiovisual; alat pengukur; alat untuk memeriksa
kecepatan kendaraan; aparat peringatan anti-pencurian; aplikasi perangkat lunak komputer, download; aplikasi perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; asisten digital pribadi [PDA]; bahan untuk listrik utama [kabel, kabel]; bantalan telinga
untuk headphone; baterai isi ulang; baterai listrik; berdiri diadaptasi untuk ponsel; biochip; case untuk smartphone; chip
elektronik; cincin pintar; colokan listrik; di dalam mobil singkatan dari telepon; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel;
gelang terhubung [alat ukur]; headset realitas maya; headset untuk game realitas virtual; instalasi pencegahan pencurian,
listrik; instrumen pengujian gas; jam tangan pintar; kacamata; kacamata hitam; kacamata pintar; kamera [fotografi]; kartu
ekspansi memori; kartu memori; kartu memori flash kosong; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kenangan untuk peralatan
pemrosesan data; keyboard komputer; keyboard untuk ponsel; komputer laptop; komputer tablet; konverter analog ke digital;
konverter daya listrik; konverter digital ke analog; kotak hitam [perekam data]; kunci pintu digital; layar video; lengan untuk
laptop; lensa close-up; lensa optik; lensa selfie; lonceng pintu listrik; mencakup untuk smartphone; menyediakan; mesin
belajar; mouse [periferal komputer]; notebook komputer; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; pemancar sinyal elektronik;
pembaca kartu; pembaca kartu digital aman (SD); pembaca kartu elektronik; pembaca kartu memori; pemindai sidik jari;
pemutar media portabel; pena layar sentuh; pendeteksi asap; pengisi daya nirkabel; pengisi daya untuk baterai listrik;
peralatan komunikasi jaringan; peralatan optik dan instrumen; peralatan pengenalan wajah; peralatan penyimpanan listrik;
peralatan switching telepon yang dikendalikan program; perangkat elektronik yang dapat didengar dengan buku; perangkat
keras komputer; perangkat untuk proyeksi keyboard virtual; perekam video mobil; platform perangkat lunak komputer, direkam
atau didownload; plugboard; plugboard multi-kepala; printer video; program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh];
program komputer, direkam; program komputer, download; proyektor video; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; settop box; sirkuit terpadu; sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci.; smartphone; smartphone yang
dipasang di pergelangan tangan; soket listrik; stasiun cuaca digital; tas diadaptasi untuk laptop; tas untuk peralatan fotografi;
teleskop; timbangan elektronik digital portabel; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori
smartphone; transponder; tripod untuk alat survei; tripod untuk kamera; tripod untuk teleskop===
===Alat untuk permainan; Memancing; alat untuk permainan yang disesuaikan untuk digunakan dengan penerima televisi;
drone [mainan]; frisbee; game pengajaran pendidikan elektronik untuk anak-anak; game portabel dengan layar kristal cair;
joystick untuk video game; kamera mainan; kok; konsol permainan komputer bertenaga baterai dengan tampilan kristal cair;
kotak musik mainan; kubus Rubik; loncatan.; mainan action figure; mainan aksi elektronik; mainan intelijen yang dioperasikan
dengan tangan; mainan pintar; meja mahjong otomatis; melewatkan tali; memanfaatkan pendaki; mesin permainan video;
mesin untuk latihan fisik; mesin video game rumahan; model kendaraan skala; papan layar; papan luncur; pengendali untuk
konsol game; peralatan binaraga; permainan logika manipulatif; pesawat model skala; robot mainan; sepeda mainan anakanak selain untuk transportasi; skuter mainan; tali olahraga (tali lompat, tali tarik-menarik); teka-teki logika manipulatif; tongkat
berputar-putar; treadmill; unit genggam untuk bermain video game===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529508
: 22/01/2020 00:00:00
: 88527914 22/07/2019 US dan 88527919 22/07/2019 US
: PLAYTIKA LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 8 Hachoshlim St. 4672408 Herzliya Pituach
:
: Azrieli Sarona Tower, 121 Menachem Begin Rd. 6701203 Tel Aviv

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: The colors pink, green, red, white, beige and black are claimed as a feature of the mark.
: 41, 9
: ===Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game komputer on-line dan aplikasi game, peningkatan dalam game komputer

540 Etiket

Halaman 186 dari 595

online, dan aplikasi game dalam game komputer online; layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat berinteraksi melalui permainan sosial untuk tujuan rekreasi, rekreasi atau hiburan.; memberikan informasi di
bidang permainan komputer dan game melalui portal situs web internet===
===Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; Program video game download; dan perangkat lunak
permainan elektronik yang dapat diunduh untuk digunakan dengan aplikasi jejaring sosial dan di situs web jejaring sosial.;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan mengunggah, memposting, menampilkan, menampilkan,
menandai, blogging, berbagi atau menyediakan media elektronik atau informasi di bidang komunitas virtual, game elektronik,
hiburan, dan minat umum melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya dengan pihak ketiga; perangkat lunak permainan
elektronik yang dapat diunduh untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan elektronik yang dapat diunduh untuk
telepon seluler; platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk jejaring sosial; program permainan elektronik
yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer untuk jaringan sosial yang dapat diakses melalui internet,
komputer, dan perangkat nirkabel; program video game interaktif yang dapat diunduh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530664
: 22/01/2020 00:00:00
: 88622121 18/09/2019 US
: VMG Partners II, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 39 Mesa Street, Suite 310 San Francisco CA 94129
: Monica Gutierrez Polsinelli PC
: 150 N. Riverside Plaza, Suite 3000 Chicago IL 60606

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Velocity SNACK BRANDS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 30
: ===Holding Services perusahaan, yaitu, konsultasi organisasi bisnis, akuisisi bisnis dan konsultasi merger, dan penyediaan
jasa manajemen bisnis untuk anak perusahaan dan afiliasinya di industri makanan dan minuman.===
===Bar Makanan Ringan berbasis granola; Bar Makanan berbasis gandum; Bar Makanan berbasis gandum juga mengandung
cokelat; Bar Makanan siap saji berbasis cokelat; Bar energi berbasis sereal; Bar pengganti makanan berbasis cokelat;
Chocolate menutupi cookies; Confectionery, yaitu, permen dan cokelat; Cookie; Frozen cookie, Brownie dan biscotti adonan;
Makanan Ringan berbahan dasar cokelat; Makanan Ringan berbahan dasar gandum; Makanan Ringan berbahan dasar kopi;
Makanan Ringan berbahan dasar multigrain; Makanan Ringan berbasis jagung; Makanan Ringan berbasis quinoa; Makanan
Ringan berbasis sereal; Makanan Ringan jagung dengan rasa keju; Makanan Ringan jagung kembung; Makanan Ringan,
yaitu, snack kue; Mix untuk pembuatan permen; Permen; Sereal Bar; adonan kue; adonan kue dimakan tidak dimaksudkan
untuk memanggang; adonan kukis beku; apel dilapisi permen; bahan berbahan dasar cokelat untuk digunakan dalam produk
gula; biskuit dan biskuit; campuran kue; cokelat Bar; cokelat dan cokelat berbasis siap untuk makan permen dan makanan
ringan; cokelat dan cokelat berbasis siap untuk makan permen dan makanan ringan.; confectioneries, yaitu, Makanan Ringan,
yaitu, cokelat; cookies dengan kacang; dekorasi kue permen; diolah makanan berbasis sereal untuk digunakan sebagai
makanan sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; ekstrusi makanan ringan gandum; ekstrusi
makanan ringan jagung; energi permen; goreng adonan cookies; granola Makanan Ringan; keju rasa kembung jagung
Makanan Ringan; keju rasa makanan ringan, yaitu, bola keju kembung; keju rasa makanan ringan, yaitu, ikal keju; keras
permen; kombinasi paket makanan terutama terdiri dari roti, biskuit dan/atau cookies; kue Pie; kue almond; kuki vegan; kulit
permen; makanan berbasis quinoa Bar; makanan ringan berbasis beras; muesli Bar; permen Bar; permen Gummy; permen
cokelat; permen dengan kakao; permen dengan karamel; permen kenyal berbasis gelatin; permen keras; permen peppermint;
permen permen; permen untuk makanan; popcorn berlapis permen; sereal bar protein tinggi; siap untuk dimakan, makanan
yang berasal dari Sereal Bar; snack campuran terdiri terutama dari biskuit, pretzel dan/atau popcorn muncul; snack campuran
terutama terdiri dari popcorn dan juga termasuk cokelat; topping permen; topping permen untuk es krim, cupcakes dan
brownies===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531540
: 22/01/2020 00:00:00
:
: Jean d´Arcel Cosmétique GmbH & Co. KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Im Fuchseck 10-12 77694 Kehl
:
: Lautenschlagerstraße 21 70173 Stuttgart

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RENOVAR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Produk kebersihan pribadi dan perawatan kecantikan, khususnya make-up, make-up mata, emulsi, bubuk, produk

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 187 dari 595

pembersih, krim dan lotion untuk wajah dan tubuh; barang-barang wewangian, parfum, wewangian, eau de Cologne, minyak
esensial; krim pelembab dan lotion; lipstik, lip rouge dan lip gloss; minyak berjemur dan lotion; pasta gigi.; persiapan
depilatory, produk perawatan tubuh yang mengandung deodorizing dan aditif antiperspirant; persiapan untuk pembersihan,
perawatan dan keindahan rambut, lotion rambut, sabun; produk perawatan kuku dan pernis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534582
: 22/01/2020 00:00:00
: 22/07/2019 US
: IDM Tooling LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2015 Midway Road, Suite 114 Carrollton TX 75006
:
: P.O. Box 802334 Dallas TX 75380

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CLENCHY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10
: ===Aligner gigi seaters, yaitu, alat plastik untuk digunakan dalam aligner gigi tempat duduk.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku Tokyo 170-8424
: HAGIRI Masaharu
: c/o Hagiri and Associates, 4F 21 - Towa Bldg. 6-1, Iidabashi 4 - Chome, Chiyoda - ku
Tokyo 102-0072

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 43
: ===Menyediakan akomodasi sementara; anak prasekolah dan perawatan bayi di pusat penitipan anak; boarding untuk hewan;
layanan biro akomodasi [hotel, rumah kos]; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan
keberangkatan]; menyediakan makanan dan minuman; pensiun layanan rumah; penyewaan peralatan memasak untuk tujuan
industri; penyewaan tirai; penyewaan worktops dapur dengan wastafel terintegrasi untuk penggunaan komersial; sewa bantal;
sewa fasilitas untuk pameran; sewa furnitur; sewa futon dan selimut; sewa handuk.; sewa hiasan dinding; sewa hidangan;
sewa hot plate listrik untuk keperluan rumah tangga; sewa oven microwave untuk keperluan rumah tangga; sewa pemanas
memasak non-listrik untuk keperluan rumah tangga; sewa pemanggang roti listrik untuk keperluan rumah tangga; sewa
penutup lantai; sewa ruang rapat; sewa selimut; sewa tisu basah; sewa worktops dapur dengan wastafel terintegrasi untuk
keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku Tokyo 170-8424
: HAGIRI Masaharu
: c/o Hagiri and Associates, 4F 21 - Towa Bldg. 6-1, Iidabashi 4 - Chome, Chiyoda - ku
Tokyo 102-0072

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MUJI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 43
: ===Menyediakan akomodasi sementara; anak prasekolah dan perawatan bayi di pusat penitipan anak; boarding untuk hewan;
layanan biro akomodasi [hotel, rumah kos]; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan

: M0020201545635
: 22/01/2020 00:00:00
: 2020-003100 10/01/2020 JP
: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

: M0020201545659
: 22/01/2020 00:00:00
: 2020-003099 10/01/2020 JP
: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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keberangkatan]; menyediakan makanan dan minuman; pensiun layanan rumah; penyewaan peralatan memasak untuk tujuan
industri; penyewaan tirai; penyewaan worktops dapur dengan wastafel terintegrasi untuk penggunaan komersial; sewa bantal;
sewa fasilitas untuk pameran; sewa furnitur; sewa futon dan selimut; sewa handuk.; sewa hiasan dinding; sewa hidangan;
sewa hot plate listrik untuk keperluan rumah tangga; sewa oven microwave untuk keperluan rumah tangga; sewa pemanas
memasak non-listrik untuk keperluan rumah tangga; sewa pemanggang roti listrik untuk keperluan rumah tangga; sewa
penutup lantai; sewa ruang rapat; sewa selimut; sewa tisu basah; sewa worktops dapur dengan wastafel terintegrasi untuk
keperluan rumah tangga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530704
: 23/01/2020 00:00:00
: 30 2019 017 144 23/07/2019 DE
: Dr. Spiller GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Voglinger Strasse 11 83313 Siegsdorf
: LS-MP Von Puttkamer Berngruber Loth Spuhler Partnerschaft Von Patent- Und
: ALPHA-Haus, Garmischer Strasse 35 81373 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Dr. Spiller Organic Laboratories
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 35, 3, 5, 25, 44
: ===Kertas, kardus dan barang yang terbuat dari bahan ini, tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu plakat, transparansi,
Billboard, kartu nama, amplop, kertas tulis, catatan bantalan dan buku catatan, label, menulis atau menggambar buku; alat
tulis; bahan instruksional dan pengajaran [kecuali peralatan]; bahan kemasan kertas, kardus atau plastik; bahan penyimpanan,
yaitu kotak penyimpanan, kasus penyimpanan, karton penyimpanan dan wadah penyimpanan kertas; bahan plastik untuk
Kemasan, tidak termasuk dalam kelas lain.; bahan seniman; dan persyaratan kantor [kecuali furnitur]; dicetak, khususnya
selebaran, poster, instruksi penggunaan, lembar informasi dan buklet; foto-foto; kuas cat; mailing dan pengiriman bahan, yaitu
mailing dan pengiriman folder, mailing dan pengiriman tas, mailing dan pengiriman label; materi penjilidan; perekat untuk alat
tulis atau keperluan rumah tangga===
===Administrasi Bisnis; Iklan; Layanan ritel dan grosir dalam kaitannya dengan artikel untuk perawatan tubuh dan Kecantikan,
sabun, lotion rambut, wewangian, minyak esensial, suplemen makanan mineral, persiapan untuk perawatan kesehatan, zat
dietetik diadaptasi untuk penggunaan medis, kertas, kardus dan barang yang terbuat dari bahan ini, yaitu plakat, transparansi,
Billboard, kartu nama, amplop, kertas tulis, catatan bantalan dan buku catatan, label, menulis atau menggambar buku, bahan
kemasan , mailing dan pengiriman bahan, yaitu mailing dan pengiriman folder, mailing dan pengiriman tas, mailing dan
pengiriman label, bahan penyimpanan, yaitu kotak penyimpanan, Penyimpanan kasus, karton penyimpanan dan wadah
penyimpanan lainnya, cetakan materi, khususnya selebaran, poster, petunjuk penggunaan, lembar informasi dan booklet,
bahan penjilidan, foto, alat tulis, perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga, seniman ' materi, kuas cat, mesin ketik
dan persyaratan kantor [kecuali furnitur] , bahan instruksional dan pengajaran [kecuali aparat], bahan plastik untuk Kemasan,
pakaian, alas kaki, penutup kepala.; Manajemen Bisnis===
===Artikel untuk perawatan tubuh dan Kecantikan; Sabun; Wewangian; lotion rambut; minyak esensial.===
===Suplemen makanan mineral; persiapan untuk perawatan kesehatan; zat dietetik diadaptasi untuk penggunaan medis.===
===Alas kaki; Pakaian; penutup kepala.===
===Higienis dan perawatan kecantikan bagi manusia.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533466
: 23/01/2020 00:00:00
: 018182274 23/07/2019 EM
: Palm Angels S.r.l.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via Daniele Manin 3 I-20121 Milano
: CUCCIA & SIMINO S.R.L.
: Corso di Porta Romana, 23 I-20122 Milano

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PALM ANGELS x PALM ANGELS. ALL RIGHTS RESERVED.
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 35, 9, 25
: ===Bagasi perjalanan; Koper; Penitipan bagasi; Staf berjalan; Tas; Tas perlengkapan mandi; batang [Bagasi]; dompet;

540 Etiket

540 Etiket

dompet saku; kasing, tidak dipasang; kasus folio; kasus kunci; kerah untuk hewan; koper; koper [barang kulit]; kotak topi dari
kulit; payung dan payung; pelana, cambuk dan pakaian untuk hewan; rangsangan; ransel.; sabuk bahu; tas buku; tas kerja; tas
malam; tas untuk olahraga; tas untuk payung; tas, dompet dan Wallet===
===Bantuan dalam manajemen bisnis dalam rangka kontrak waralaba; Jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan
pendirian dan pengoperasian waralaba; Jasa penasehat (bisnis-) yang berkaitan dengan pendirian waralaba; Jasa perekrutan
untuk sales dan marketing personil; Layanan eceran yang berhubungan dengan penjualan pakaian dan aksesoris pakaian.;
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Layanan iklan yang berkaitan dengan penjualan barang; Layanan konsultasi manajemen terkait dengan waralaba; Layanan
periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; Layanan ritel mail order yang terhubung dengan aksesoris pakaian;
Layanan toko eceran di bidang pakaian; Layanan toko eceran online yang berhubungan dengan pakaian; Manajemen personil
staf penjualan; Menyediakan informasi produk konsumen; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik, juga untuk
kepentingan yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi produk dan layanan tampilan produk;
informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; layanan pemesanan on-line
terkomputerisasi; manajemen perusahaan ritel untuk orang lain; memasarkan barang dan Jasa orang lain; memberikan
bantuan di bidang komersialisasi produk; mempromosikan barang dan Jasa orang lain melalui internet; mempromosikan
barang dan Jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan penjualan barang fashion melalui artikel
promosi di majalah; mengatur kontrak jual beli untuk pihak ketiga; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, melalui toko
online; menyediakan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan Jasa; menyediakan informasi produk konsumen
melalui internet; nasihat bisnis dan konsultasi yang berkaitan dengan waralaba; on-line layanan trading di mana penjual
posting produk yang akan dilelang dan Penawaran dilakukan melalui internet; pemasaran perdagangan [Selain menjual];
penyediaan bantuan [bisnis] dalam pengoperasian waralaba; penyediaan informasi dan saran kepada konsumen mengenai
pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel===
===Bar untuk kacamata; Dvd; Kacamata; Kacamata 3D; Kacamata hitam Clip-on; USB flash drive; bingkai tontonan; cakram
audio; compact disc [memori hanya baca]; compact disc kasus; frame untuk kacamata hitam; kacamata polarisasi; kamera
casing; kasus kacamata; kasus tontonan; lensa kacamata; lensa optik untuk digunakan dengan kacamata; lensa untuk
kacamata hitam; magnet dekoratif.; pemegang tontonan; perisai kacamata; rantai tontonan; rantai untuk kacamata hitam;
resep kacamata; tali untuk kacamata hitam; tontonan kabel; videodisc; wadah untuk lensa kontak===
===Bikini; Celana; Celana kasual; Celana untuk pakai; Cravat; Kaos oblong; Kardigan; Kaus kaki; Kemeja; Mantle; Olahraga;
Pakaian; Penghangat pergelangan tangan; Sandal; Sepatu; Sepatu pelatihan; Sweater; alas kaki anak; alas kaki untuk pria;
alas kaki untuk wanita; bandana [neckerchiefs]; bretel; celana pendek bermuda; coverups; gaun; ikat kepala [pakaian]; jaket
kasual; jaket olahraga; jaket, mantel, celana panjang pria dan wanita, rompi; jas; jas hujan; jins denim; kaus olahraga; kemeja
kasual; kemeja keringat; kemeja polo shirt; kerchiefs [pakaian]; leher tabung syal; leisurewear; mantel; pakaian dalam; pakaian
terisolasi termal; pakaian tidur; pakaian untuk senam; penghalang cahaya matahari.; penutup kepala; rompi atasan; sabuk
pinggang; sarung tangan termasuk yang terbuat dari kulit, menyembunyikan atau bulu; sepatu bot; sepatu kayu; seragam;
sweatbands; syal; topi datar; topi olahraga dan topi; topi tengkorak; topi yang headwear===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533798
: 23/01/2020 00:00:00
: 302019000095523 16/12/2019 IT
: MACPRESSE S.R.L.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Largo Panizza 4 I-27100 PAVIA
: Jacobacci & Partners S.P.A.
: Via Senato, 8 I-20121 Milano

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MACPRESSE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 37, 7, 40
: ===Memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan mesin pemadatan dan aparatus limbah;
Perbaikan mesin pengolahan limbah industri; penghapusan limbah [pembersihan].; perbaikan atau pemeliharaan mesin
memadatkan limbah dan aparat; perbaikan atau pemeliharaan mesin penghancur dan peralatan limbah===
===Compactor sampah [mesin]; Konverter limbah [mesin]; Mesin pemadangan; Shredders [mesin] untuk limbah; kompresor
[Compactor] untuk attachment ke Waste Collection Vehicle.; limbah masticators dan kompresor [unit pembuangan limbah
listrik]; menolak mesin pemotong===
===Daur ulang dan pengolahan limbah; Penyewaan mesin memadatkan limbah; Penyewaan mesin penghancur limbah;
memberikan informasi yang berkaitan dengan Penyewaan mesin dan peralatan pemadangan limbah; pembuangan limbah
[pengolahan limbah].; upcycling [daur ulang limbah]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ebisu Prime Square Tower 11F, 1-1-39, Hiroo, Shibuya-ku Tokyo 150-0012
: SATO Shunji
: TMI Associates, 23rd Floor, Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1, Roppongi, Minato-ku
Tokyo 106-6123

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591

Uraian Warna

:

: M0020201533854
: 23/01/2020 00:00:00
:
: NatureLab. Co., Ltd.

540 Etiket

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

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ebisu Prime Square Tower 11F, 1-1-39, Hiroo, Shibuya-ku Tokyo 150-0012
: SATO Shunji
: TMI Associates, 23rd Floor, Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1, Roppongi, Minato-ku
Tokyo 106-6123

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NatureLab
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 5
: ===Kosmetik; Sepatu hitam [semir sepatu]; abrasive kertas [amplas]; batu apung buatan; bulu mata palsu.; cat persiapan
stripping; de-mengoles persiapan untuk keperluan rumah tangga; deodoran untuk hewan; dokter gigi; dupa; kain abrasif;
kertas polishing; krim sepatu; kuku palsu; laundry pemutih; lulur; mandi gel; mencuci wajah; menghilangkan noda tiner; parfum
dan wewangian; parfum untuk keperluan industri; pasir abrasif; pati cucian; pelembut kain untuk penggunaan binatu; perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; persiapan Binatu; persiapan anti-statis
untuk keperluan rumah tangga; persiapan menghilangkan karat; persiapan menyegarkan napas; persiapan pemutihan gigi;
rumput laut gelatin untuk penggunaan laundry [Funori]; sabun dan deterjen; scrub wajah===
===Persiapan farmasi dan persiapan lainnya untuk menghancurkan hama, fungisida, herbisida; Sanitary celana dalam; bahan
gigi.; bantalan menyusui; bungkus wafer untuk dosis obat; eyepatches untuk tujuan medis; kapsul kosong untuk obat-obatan;
kasa untuk dressing; kertas diminyaki untuk tujuan medis; kertas reagen untuk tujuan medis; makanan diet diadaptasi untuk
tujuan medis; makanan untuk bayi; minuman Diet diadaptasi untuk tujuan medis; minuman untuk bayi; penyeka kapas untuk
penggunaan medis; penyerap kapas; perban cair; perban menstruasi; perban telinga; perban untuk dressing; perekat kaset
untuk tujuan medis; perekat plester; sanitasi serbet; suplemen diet untuk hewan; suplemen makanan untuk manusia; tampon
menstruasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon

: M0020201534639
: 23/01/2020 00:00:00
: 88530497 23/07/2019 US dan 88530399 23/07/2019 US dan
88530445 23/07/2019 US
: BlackBerry Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2200 University Avenue East Waterloo ON N2K 0A7
:
: 1251 Avenue of the Americas, 21st Fl. New York NY 10020

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BLACKBERRY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 38, 9, 42
: ===Layanan olahpesan cepat; Menyediakan layanan pemberitahuan massal yang aman melalui semua perangkat

: 3, 5
: ===Kosmetik; Sepatu hitam [semir sepatu]; cat pengupasan persiapan.; de-mengoles persiapan untuk keperluan rumah
tangga; deodoran untuk hewan; dokter gigi; dupa; krim sepatu; krim untuk kulit; laundry pemutih; lilin untuk kulit; lulur; mandi
gel; mencuci wajah; menghilangkan noda tiner; parfum dan wewangian; parfum untuk keperluan industri; pati cucian; pelembut
kain untuk penggunaan binatu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu;
persiapan Binatu; persiapan anti-statis untuk keperluan rumah tangga; persiapan menghilangkan karat; persiapan
menyegarkan napas; persiapan pemolesan; persiapan pemutihan gigi; rumput laut gelatin untuk penggunaan laundry [Funori];
sabun dan deterjen; scrub wajah===
===Persiapan farmasi dan persiapan lainnya untuk menghancurkan hama, fungisida, herbisida; Sanitary celana dalam; bahan
gigi.; bantalan menyusui; bungkus wafer untuk dosis obat; eyepatches untuk tujuan medis; kapsul kosong untuk obat-obatan;
kasa untuk dressing; kertas diminyaki untuk tujuan medis; kertas reagen untuk tujuan medis; makanan diet diadaptasi untuk
tujuan medis; makanan untuk bayi; minuman Diet diadaptasi untuk tujuan medis; minuman untuk bayi; penyeka kapas untuk
penggunaan medis; penyerap kapas; perban cair; perban menstruasi; perban telinga; perban untuk dressing; perekat kaset
untuk tujuan medis; perekat plester; sanitasi serbet; suplemen diet untuk hewan; suplemen makanan untuk manusia; tampon
menstruasi===
: M0020201534118
: 23/01/2020 00:00:00
: 2019-140002 01/11/2019 JP
: NatureLab. Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

komunikasi, telepon, tablet, smartphone, email, pesan teks, dan pesan instan; layanan pesan elektronik yang aman, yaitu,
menyediakan layanan untuk mengakses, memproses, dan mengirimkan pemberitahuan penting yang sensitif terhadap waktu
kepada individu dan organisasi; layanan telekomunikasi yang memungkinkan pengguna dan organisasi untuk secara
elektronik mengirimkan pesan, teks, konten multimedia, video, audio, animasi dan gambar melalui jaringan komputer global
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sebelum, selama dan setelah situasi kritis; layanan telekomunikasi, yaitu, layanan transmisi data dan penerimaan melalui
jaringan telekomunikasi; memberikan peringatan pesan elektronik yang aman melalui Internet, komputer global dan jaringan
telekomunikasi.; menyediakan beberapa akses pengguna ke database interaktif melalui situs web pada jaringan komputer
global untuk mengelola, mengelola dan menggunakan kemampuan komunikasi krisis; menyediakan layanan konektivitas
telekomunikasi untuk transfer pesan, audio, visual, dan informasi data untuk komunikasi krisis; menyediakan transmisi
elektronik data dan pesan digital melalui perangkat genggam mobile dan melalui perangkat komunikasi kabel dan nirkabel
sebelum, selama dan setelah situasi kritis; menyediakan transmisi elektronik data konvergensi, informasi lokasi alamat, teks,
gambar, dan media streaming, semua untuk digunakan dalam komunikasi krisis; pertukaran elektronik suara, data, audio,
video, teks dan grafis yang dapat diakses melalui komputer dan jaringan telekomunikasi===
===Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk keamanan siber, mendeteksi dan mengurangi serangan jaringan
menggunakan kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan/atau pembelajaran mendalam; aksesori untuk ponsel, ponsel
pintar, komputer tablet, dan perangkat komunikasi nirkabel, yaitu, headset dan earphone, pengisi daya telepon, pengisi daya
baterai, dudukan, buaian, dan pemegang untuk penggunaan telepon hands-free, stasiun pengisian daya dan docking, casing
pelindung komputer ponsel dan tablet, penutup pelindung dan casing untuk perangkat elektronik genggam, sarung ponsel, dan
speaker; perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang dapat diunduh untuk melacak dan mengelola mesin
berkemampuan IP; perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan, memfilter dan
memproses data elektronik, yaitu, audio, suara, video, gambar, teks, surat elektronik dan pesan, dokumen, serta telematika
dan analitik kendaraan dan pengemudi mengenai perilaku pengemudi, diagnostik kendaraan, pemeliharaan, kinerja, lokasi,
dan waktu henti; perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang dapat diunduh untuk pelacakan aset armada di industri
transportasi; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputer untuk mengelola keamanan endpoint jaringan
komputer dan memprediksi dan memantau ancaman keamanan untuk jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh dalam sifat aplikasi perangkat lunak desktop untuk memberikan pemberitahuan desktop yang menarik
perhatian pengguna dengan sinyal audio-visual dan memungkinkan pengguna untuk mengkonfirmasi, menanggapi
pemberitahuan atau menerima informasi tambahan yang terkait dengan pemberitahuan; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh di bidang Manajemen Perangkat Seluler (MDM), Manajemen Aplikasi Seluler (MAM), Manajemen Keamanan Seluler
(MSM), Manajemen Informasi Seluler (MIM), dan Manajemen Identitas dan Akses seluler (IAM); perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengelola komunikasi perangkat-ke-perangkat, device-to-cloud, dan cloud-todevice; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam pencegahan ancaman, deteksi, penyelidikan,
respons, remediasi dan analisis untuk komputer, sistem komputer, server, jaringan komputer, titik akhir, perangkat seluler,
enterprise of things (EOT) dan perangkat berkemampuan internet of things (IoT); perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk komunikasi machine-to-machine (M2M), pengumpulan data jarak jauh, dan kontrol proses; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk melacak dan mengelola mesin berkemampuan IP dan perangkat terhubung lainnya;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk melakukan fungsi keamanan data di bidang keamanan jaringan
kriptografi; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memberi tahu individu dan organisasi tentang status atau
kondisi perangkat penginderaan atau umpan input melalui peringatan pesan berbasis jaringan; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk memuat data dari direktori personil, dan mengelola pengguna untuk tujuan komunikasi krisis;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan administrator jaringan memantau, mengelola, dan
mengkarantina perangkat yang diberikan akses ke jaringan.; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mendukung
pertukaran informasi dan proses kolaborasi antara organisasi dan orang-orang selama situasi darurat dan krisis; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk menemukan personel untuk tujuan keamanan dan keselamatan menggunakan
sistem penentuan posisi global, pelaporan diri pengguna, dan sarana lokasi lainnya; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengelola dan menganalisis umpan data dan input data di bidang pelaporan krisis, komunikasi dan
manajemen, dan untuk mengirim pemberitahuan melalui beberapa saluran jaringan IP dan layanan pengiriman; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola direktori dan koneksi organisasi di seluruh organisasi untuk tujuan
menghubungkan mereka dan memfasilitasi kolaborasi sebelum, selama, dan setelah situasi krisis; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk mengintegrasikan keamanan terkelola, yaitu, jaringan pribadi virtual (VPN), infrastruktur kunci publik
(PKI), penerbitan sertifikat digital, verifikasi dan manajemen; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengirim,
menerima, dan menganalisis data dari jaringan dan perangkat yang terhubung ke Internet; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk mengotomatisasi proses otentikasi identitas menggunakan database yang ada sehubungan dengan
penerbitan dan pengelolaan sertifikat digital yang digunakan untuk otentikasi atau enkripsi komunikasi digital melalui Internet
dan jaringan komputer lainnya; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan inisiasi, distribusi,
pengiriman dan pelacakan respons pemberitahuan darurat kepada pengguna melalui perangkat komunikasi pribadi dan
perangkat komunikasi massa publik; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pelacakan aset; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan berkelanjutan, mengidentifikasi, memverifikasi, menganalisis,
membandingkan, mengklasifikasikan, menyortir dan mencetak data yang dikumpulkan atau diperoleh dari lalu lintas jaringan,
komunikasi jaringan, data aliran jaringan, dan interkomunikasi jaringan menggunakan kecerdasan buatan, pembelajaran
mesin dan / atau pembelajaran mendalam; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan, deteksi, dan
pelaporan secara elektronik tentang alarm, peringatan, keadaan darurat, bahaya, ancaman keamanan, dan cuaca berbahaya;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk ponsel, pemutar media portabel, dan komputer genggam, yaitu,
perangkat lunak untuk mengirim foto digital, video, gambar, dan teks kepada orang lain melalui jaringan komputer global;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk transmisi informasi darurat pemberitahuan massal yang aman melalui
jaringan dan perangkat audio, video, dan komunikasi elektronik, termasuk jejaring sosial; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk tujuan pengumpulan data, pemantauan, dan layanan pemberitahuan massal untuk mengelola situasi
darurat, dan krisis dan bisnis kritis dan meningkatkan kemampuan komunikasi krisis; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh, yaitu, perangkat lunak dan middleware yang digunakan untuk memungkinkan aplikasi perangkat lunak untuk
antarmuka dengan perangkat mobile dan remote dan untuk memungkinkan konektivitas, penyimpanan memori, dan
manajemen perangkat, semua melalui jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat
lunak enkripsi untuk memungkinkan transmisi informasi digital yang aman; perangkat lunak yang dapat diunduh Development
Kits (SDK), perangkat lunak Application Programming Interface (API), dan perangkat lunak Enterprise Application Integration
(EAI) untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat machine to machine (M2M), perangkat
jaringan dan internet yang terhubung, dan perangkat IOT; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat aplikasi seluler
untuk mengirim, menerima, mengonfirmasi, dan menanggapi peringatan, pesan, dan pemberitahuan melalui jaringan
komunikasi nirkabel atau Internet; platform perangkat lunak manajemen Internet of things (IOT) yang dapat diunduh yang
terdiri dari perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh, aplikasi seluler dan desktop, dan perangkat lunak agen
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gateway berbasis premis; ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, dan perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara,
data, atau gambar; program sistem operasi komputer yang dapat diunduh; sistem perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk digunakan dalam pengiriman, pemantauan video, kepatuhan pengemudi, kinerja pengemudi, kartu skor
pengemudi, manajemen dokumen, pelacakan trailer, pelacakan aset, pelacakan kendaraan, telematika, pelacakan ekonomi
bahan bakar, alur kerja pengemudi, integrasi dengan perangkat lunak pihak ketiga, pemanfaatan kendaraan, pelacakan suhu,
laporan pemeriksaan kendaraan===
===Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengukur, menilai,
mengidentifikasi, mendeteksi, menganalisis, mencegah, dan menanggapi ancaman keamanan siber, serangan, risiko, dan
kerentanan; Software-as-a-service (SAAS) dalam sifat platform hosting web yang aman untuk memungkinkan pengguna dan
aplikasi perangkat lunak perusahaan untuk antarmuka dengan perangkat jarak jauh dan untuk memungkinkan konektivitas,
penyimpanan memori, manajemen perangkat, pemantauan perangkat, pelacakan perangkat, dan perangkat audit melalui
jaringan komputer dan menyediakan penggunaan sementara on-line perangkat lunak yang tidak dapat diunduh terkait
dengannya; desain dan pengembangan sistem komunikasi krisis yang terdiri dari perangkat keras komputer dan perangkat
lunak; desain dan pengembangan sistem perangkat lunak komputer on-line, perangkat keras komputer dan perangkat lunak
komputer; desain, pengembangan dan pemeliharaan sistem perangkat lunak komputer online dan perangkat lunak untuk
operasi dan kontrol kendaraan otonom-mengemudi; komputasi awan yang menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan
komunikasi krisis melalui beberapa saluran jaringan IP dan layanan pengiriman; konsultasi keamanan komputer; konsultasi
teknis dan bantuan dengan perangkat mesin komputer (m2m); konsultasi teknis dan bantuan dengan sistem dan komponen
informasi berbasis komputer, yaitu, layanan konsultasi teknis di bidang Mobile Device Management (MDM), Mobile
Applications Management (MAM), Mobile Security Management (MSM), Mobile Information Management (MIM), mobile
Identity and Access Management (IAM), arsitektur pusat data, solusi komputasi awan publik dan swasta, keamanan siber,
serta evaluasi dan implementasi teknologi dan layanan internet; layanan dukungan teknis, yaitu, instalasi, administrasi, dan
pemecahan masalah aplikasi web dan database; layanan komputer, yaitu, instalasi perangkat lunak komputer untuk komputasi
awan pribadi untuk komunikasi krisis; layanan komputer, yaitu, integrasi lingkungan komputasi awan pribadi dan publik untuk
komunikasi krisis; layanan komputer, yaitu, layanan penyedia hosting cloud untuk komunikasi krisis; layanan komputer, yaitu,
menciptakan komunitas online bagi pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari
rekan-rekan mereka, membentuk komunitas virtual, mengundang organisasi lain ke masyarakat dan terlibat kolaborasi di
bidang keamanan dan krisis komunikasi dan manajemen; layanan komputer, yaitu, menyediakan layanan manajemen sistem
online yang memungkinkan pengguna untuk melihat dari jarak jauh, memantau, program, mengoperasikan dan mengontrol
sistem komunikasi krisis; layanan konsultasi di bidang komputasi awan untuk komunikasi krisis; layanan perangkat lunak
komputer, yaitu, pengembangan, pemeliharaan, perbaikan, instalasi, dan pemecahan masalah masalah perangkat lunak
komputer, dukungan dalam sifat mendiagnosis masalah perangkat lunak komputer, meng-upgrade dan memperbarui
perangkat lunak komputer, menulis perangkat lunak komputer, penyediaan informasi perangkat lunak komputer, dan
konsultasi, desain dan kustomisasi perangkat lunak komputer dan middleware; menyediakan layanan integrasi komunikasi
machine-to-machine (M2M) dan Internet of Things (IoT), yaitu, integrasi sistem komputer, jaringan, perangkat keras dan
perangkat lunak yang berbeda melalui penerapan komunikasi nirkabel, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin dan/atau
teknologi deep learning untuk memfasilitasi komunikasi M2M dan IoT melalui browser berbasis web, asisten digital pribadi,
ponsel, mikroprosesor tertanam, sensor dan perangkat elektronik lainnya; menyediakan penggunaan sementara aplikasi
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh, kit pengembang perangkat lunak (SDK) dan alat pengembangan perangkat
lunak, dan platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform pengembangan komputer yang memungkinkan
pengembang perangkat lunak untuk merancang, menguji, menyebarkan, mengelola, dan memantau perangkat internet of
things (IoT) dan machine-to-machine (m2m); menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh dan alat dan platform pengembangan perangkat lunak sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform
perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk memprogram dan pengguna untuk
membangun dan mengkonfigurasi aplikasi perangkat lunak yang bekerja bersama dengan aplikasi dan platform perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh tersebut untuk mentransfer, berbagi, memformat, memanipulasi dan mengintegrasikan data,
informasi, dan aplikasi perangkat lunak pengembang tersebut yang bekerja bersama dengan dan antara aplikasi dan platform
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh dan layanan pihak ketiga tersebut; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak komputer on-line yang tidak dapat diunduh untuk keamanan endpoint, analisis malware, pengujian kerentanan,
pengujian penetrasi, dan penilaian kerentanan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer online yang
tidak dapat diunduh untuk keamanan endpoint, analisis malware, pengujian kerentanan, pengujian penetrasi, dan penilaian
kerentanan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk analisis data;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam pencegahan
ancaman, deteksi, investigasi, respons, perbaikan dan analisis untuk komputer, sistem komputer, server, jaringan komputer,
titik akhir, perangkat seluler, dan perangkat berkemampuan internet of things (IoT); menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memprediksi dan memantau ancaman keamanan ke jaringan
komputer; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mencegah akses
tidak sah ke komputer dan jaringan komputer; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk operasi dan kontrol kendaraan mengemudi otonom; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk operasi, manajemen, keamanan, dan pemeliharaan jaringan perusahaan, manajemen
pusat data, manajemen sumber daya, dan pengoptimalan kinerja.; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan perangkat lunak komputer di bidang keamanan file elektronik untuk
memungkinkan pengguna mengenkripsi, watermark elektronik, menyediakan akses terbatas ke, dan menyediakan transmisi
yang aman dan pelacakan dokumen elektronik dan file elektronik dan digital lainnya; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan perangkat lunak untuk Enterprise Mobility Management
(EMM), Unified Endpoint Management (UEM), Mobile Device Management (MDM), Mobile Applications Management (MAM),
Mobile Security Management (MSM), Mobile Information Management (MIM), dan mobile Identity and Access Management
(IAM); menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan perangkat
lunak untuk digunakan dalam mengirim, menerima, mengonfirmasi dan menanggapi peringatan, pesan, dan pemberitahuan di
bidang komunikasi dan manajemen krisis; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh, yaitu, perangkat lunak hosting untuk digunakan oleh orang lain untuk digunakan dalam mengirim, menerima,
mengonfirmasi dan menanggapi peringatan, pesan, dan pemberitahuan di bidang komunikasi dan manajemen krisis;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk kecerdasan buatan, pembelajaran
mesin berbasis analitik, dan perangkat lunak pembelajaran mendalam, semua untuk tujuan mengukur, mendeteksi,
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menganalisis, mencegah, dan menanggapi serangan keamanan siber; menyediakan perangkat lunak komputer online yang
tidak dapat diunduh untuk tujuan pengumpulan data, pemantauan, dan layanan pemberitahuan massal untuk mengelola
situasi darurat dan krisis dan meningkatkan kemampuan komunikasi krisis; penelitian di bidang teknologi komunikasi krisis;
pengujian sistem komunikasi krisis yang terdiri dari perangkat lunak komputer dan perangkat keras; platform sebagai layanan
(PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk menciptakan, mengelola, dan menerapkan layanan
infrastruktur komputasi awan; teknik dan analisis sistem di bidang sistem komunikasi krisis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535639
: 23/01/2020 00:00:00
:
: Cozad Trailer Sales, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4907 E. Waterloo Rd. Stockton CA 95215
:
: 4550 E. Thousand Oaks Blvd., Suite 250 Westlake Village CA 91362

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: COZARD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 12
: ===Sasis, bodi dan tempat tidur untuk trailer, truk, dan bagian struktural untuk; pengangkutan berat, tugas berat, jalan Raya,
konstruksi, dan trailer yang diproduksi khusus, truk dan bagian struktural untuk hal yang sama, yaitu, truk trailer, trailer penuh,
semi-trailer, trailer komoditas curah, trailer kuda, trailer pup, tubuh Dump Truck, dollies konverter, dan chassis kontainer.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536303
: 23/01/2020 00:00:00
: 30 2019 110 569 14/08/2019 DE
: Witzenmann GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Östliche Karl-Friedrich-Strasse 134 75175 Pforzheim
: Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte, Partnerschaft MbB
: Siegfried-Kühn-Str. 4 76135 Karlsruhe

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: W
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 6, 7, 9, 11, 12
: ===Fitting dari logam untuk pipa; Logam; Pipa Muffs logam; Pipa spacer logam; bangunan, dapat diangkut, dari logam;

540 Etiket

540 Etiket

coupling logam untuk selang pemadam kebakaran; ekstensi pipa logam; fitting selang logam; gantungan selang logam; kabel
non-listrik dan kawat logam Umum; kait dinding logam untuk pipa; katup logam untuk mengendalikan aliran cairan dalam pipa;
katup logam untuk mengendalikan aliran gas dalam pipa; kerah logam untuk pipa pengencang; klem selang logam; klip logam
untuk kabel dan pipa; klip logam untuk tabung; konektor sendi (logam -) untuk pipa; kopling logam untuk tubing; logam
hardware; persimpangan logam untuk pipa; pipa dan tabung logam; pipa dukungan lengan logam; pipa fitting [persimpangan]
logam; pipa logam; pipa logam mendukung; pipa logam untuk transfer cairan dan gas; pipa serikat logam; pipa, tabung dan
selang, dan fitting untuk itu, termasuk katup, logam; racking [struktur] logam untuk tabung pendukung; saluran logam untuk
instalasi AC; saluran logam untuk instalasi ventilasi; saluran logam untuk pipa ventilasi perumahan; saluran pemanas logam;
saluran pendingin udara logam; saluran saluran (non-listrik -) logam; saluran ventilasi logam; saluran yang terbuat dari logam
untuk pipa trunking untuk cairan; saluran yang terbuat dari logam untuk pipa trunking untuk gas; saluran yang terbuat dari
logam untuk saluran trunking untuk cairan; selang logam untuk kolam renang; selang logam untuk penggunaan pertanian;
selang logam untuk penggunaan pipa; selang minyak bahan bakar logam; siku logam untuk menghubungkan pipa gas ke
peralatan gas; siku logam untuk pipa; tabung logam; tabung logam untuk gas; tabung logam yang dapat dilipat; tabung logam
yang fleksibel.; tabung percabca logam untuk pipa; tikungan (pipa -) logam [selain bagian dari mesin]===
===Exhaust manifold untuk mesin; Fitting untuk Boiler mesin; Peralatan mesin; adaptor untuk pipa [bagian dari mesin]; alat
(mesin -) untuk digunakan dalam selang pengikat; alat pertanian selain alat tangan yang dioperasikan dengan tangan; alat
yang dioperasikan dengan daya; bellow [bagian dari mesin]; bypasses knalpot; casing cutter [alat mesin]; heat sink untuk
digunakan dalam mesin; karter untuk mesin, motor, dan mesin; katup hidrolik [bagian dari mesin]; katup kembali gas limbah
[bagian dari mesin]; katup resirkulasi gas buang [EGR] untuk motor dan mesin; kompresor sebagai bagian dari mesin, motor
dan mesin; konektor penjepit untuk pipa [bagian dari mesin]; konverter katalitik untuk gas buang mesin pembakaran internal;
kopling logam untuk peralatan hidrolik; kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); kopling, selain
untuk kendaraan darat; lengan kopling (non-listrik -) [bagian mesin untuk kendaraan darat].; manifold [bagian dari mesin];
manifold asupan otomotif; manifold intake untuk motor; mekanisme propulsi, selain untuk kendaraan darat; mesin bending
untuk tabung; mesin swaging untuk digunakan dalam perakitan selang; mesin swaging untuk digunakan dalam persiapan
rakitan selang; motor listrik, dan bagian-bagiannya, bukan untuk kendaraan darat; motor, selain untuk kendaraan darat;
pendingin oli untuk motor; pengeboran rig untuk pengeboran sumur lepas pantai; peredam suara [peredam suara] menjadi
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bagian dari sistem knalpot kendaraan; peredam suara [peredam suara] menjadi bagian dari sistem pembuangan untuk mesin;
pipa [dipasang bagian dari mesin]; pipa berikat pra-terisolasi (non-logam -) [bagian dari mesin]; pipa knalpot otomotif; pipa
knalpot untuk kendaraan darat; pipa percabangan logam [bagian dari mesin]; saluran gas limbah [bagian dari mesin]; selang
(logam -) untuk digunakan dalam sistem hidrolik di mesin; selang (logam -) untuk mentransfer daya hidrolik pada mesin;
selang (non-logam -) untuk mentransfer daya hidrolik pada mesin; sendi untuk pipa (logam -) [bagian dari mesin]; sendi untuk
tabung (logam -) [bagian dari mesin]; sirkuit hidrolik untuk mesin; sistem injeksi bahan bakar untuk mesin; sistem pengolahan
gas buang untuk mesin diesel; tabung yang dipasang bagian dari mesin===
===Alarm gas; Compact discs [audio-video]; Database; Disket; Dvd; Gateway Internet of Things [IoT]; Ilmiah, bahari,
menavigasi, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), alat dan
instrumen penyelamatan jiwa dan pengajaran; Kalkulator; Kasir; Keyboard; Komputer; Media perekaman digital; Modul Surya;
Monitor komersial; Register tunai; Server komputer; Surat elektronik dan perangkat lunak pesan; Tag elektronik; USB flash
drive; agenda elektronik; alarm dan peralatan peringatan; alarm deteksi kebocoran air; alarm untuk mendeteksi gas yang
mudah terbakar; alat demagnetisasi untuk pita magnetik; alat enkripsi; alat pemadam kebakaran; alat pengajaran audiovisual;
alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengukur konsumsi bahan bakar; alat pengukur polusi udara; alat
pengukur tingkat cairan untuk digunakan dalam kendaraan bermotor; alat pengukur, listrik; alat penyiram [otomatis] untuk
pemadam kebakaran; alat ukur dan instrumen; alat yang menunjukkan beban yang aman; anjungan tunai mandiri [ATM];
aparat pengenalan suara; aparat titik penjualan; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring sosial melalui internet; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dengan printer tiga dimensi; aplikasi seluler; aplikasi yang dapat
diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; audio/visual dan perangkat fotografi; buku harian elektronik; bus
komputer; cakram komputer; cakram ringkas yang direkam sebelumnya; chip komputer; compact disc; compact disc [memori
hanya baca]; data yang direkam secara elektronik; data yang direkam secara elektronik dari internet; decoder elektronik;
detektor api; detektor gas pembakaran; detektor karbon dioksida; detektor karbon monoksida; detektor kebakaran; digitalisasi
elektronik; digitiser (digitalisasi); direktori [listrik atau elektronik]; disk drive untuk komputer; elektroda sel bahan bakar;
elektronik meter; encoder optik; encoders magnetik; file data yang direkam; gasometer [alat ukur]; gateway cerdas untuk
analisis data real-time; hard disk drive portabel untuk komputer; indikator ketinggian air; indikator ketinggian air untuk
kendaraan; indikator tingkat [tingkat roh]; instalasi listrik untuk kendali jarak jauh operasi industri; jaringan komputer; jaringan
komputer dan peralatan komunikasi data; kabel optik; kacamata pintar; kapal log [elektronik]; kapal log [listrik]; kartu loyalitas
bersandi; kartu pengisian daya yang dikodekan secara magnetis; kartu tagihan yang dikodekan; kasir elektronik; kasir
otomatis; keyboard multifungsi; keyboard nirkabel; keyboard untuk tablet; keypad nirkabel; komponen elektronik; komponen
elektronik untuk mengatur bahan bakar; komponen komputer dan suku cadang; komponen listrik dan elektronik; komponen
untuk komputer; komputer dan perangkat keras komputer; komputer laptop; konten media; kontrol industri yang
menggabungkan perangkat lunak; kontrol otomatisasi industri; kotak baterai; layar komputer; layar sentuh komputer; media
data magnetik; media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; media yang direkam dan diunduh
sebelumnya; mekanisme yang dioperasikan dengan koin; menghitung perangkat; mengukur kaset; mengukur, mendeteksi dan
memonitor instrumen, indikator dan pengendali; mesin hitung uang dan sortir; meter air; meter aliran gas; modul komputer;
modul perangkat keras komputer untuk digunakan dalam perangkat elektronik menggunakan Internet of Things [IoT]; monitor
aliran gas; monitor aliran partikel; monitor emisi partikel; mouse komputer; nada dering yang dapat diunduh untuk ponsel;
notebook elektronik; notebook komputer; nozel selang kebakaran; operator data magnetik, cakram rekaman; papan tulis
interaktif elektronik; pemancar optik; pemantauan instrumen; pembaca kode batang; pembaca label [decoder]; pemindai input
dan output digital; pemodelan kebakaran dan perangkat lunak simulasi; pemroses ucapan; pendingin untuk komponen
elektronik; pendingin untuk prosesor untuk peralatan pemrosesan data; pengendali gerak; pengkabelan komputer;
pengkodean dan decoding peralatan dan instrumen; penguji emisi minyak diesel; pengukur getaran; pengukur panel digital;
pengukur rasio udara/bahan bakar; pengukur suhu air; pengukur suhu gas buang; pengumpul tenaga matahari untuk
pembangkit listrik; penyelenggara digital; peralatan dan aksesori pemrosesan data (listrik dan mekanis); peralatan dan
instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik; peralatan decoding;
peralatan deteksi ketinggian air; peralatan ilmiah untuk menentukan kandungan air dalam produk minyak bumi; peralatan
komunikasi; peralatan listrik listrik; peralatan mikrokomputer; peralatan pemadam kebakaran untuk mobil; peralatan
pemrosesan data real-time; peralatan pemrosesan sinyal digital; peralatan pengajaran; peralatan pengawasan elektronik;
peralatan pengolahan data; peralatan pengumpulan data; peralatan penyortiran uang; peralatan perekaman; peralatan
perlindungan kebakaran; peralatan tampilan iklan [mekanis atau bercahaya]; peralatan untuk memantau konsumsi gas;
peralatan untuk menganalisis gas; peralatan untuk merekam, transmisi, reproduksi atau pemrosesan suara, gambar atau data;
perangkat input untuk komputer; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer untuk telekomunikasi; perangkat
kontrol listrik untuk manajemen pemanasan; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
digunakan dalam menerapkan Internet of Things [IoT]; perangkat lunak deteksi kebakaran; perangkat lunak industri; perangkat
lunak kecerdasan buatan untuk pengawasan; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
pemantauan meter jarak jauh; perangkat lunak komputer untuk iklan; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan
basis data; perangkat lunak komputer untuk papan buletin elektronik; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan
penanganan transaksi keuangan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengelolaan informasi; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk transmisi data; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan
biaya; perangkat lunak komputer yang disesuaikan untuk digunakan dalam pengoperasian komputer; perangkat lunak
komunikasi dan jaringan.; perangkat lunak komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi
rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak komunitas; perangkat lunak kontrol proses industri; perangkat
lunak manajemen dokumen; perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM); perangkat lunak manajemen
hubungan pelanggan [CRM]; perangkat lunak manajemen siklus hidup produk; perangkat lunak otomasi industri; perangkat
lunak pembelajaran mesin untuk iklan; perangkat lunak pemeliharaan; perangkat lunak pemeliharaan prediktif; perangkat
lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak ritel; perangkat lunak server e-mail; perangkat lunak sosial; perangkat lunak
teknik yang dibantu komputer [CAE]; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat lunak untuk
embedding iklan online di website; perangkat lunak untuk komputer; perangkat lunak untuk komputer tablet; perangkat lunak
untuk mengevaluasi perilaku pelanggan di toko online; perangkat lunak untuk mengontrol pembangunan lingkungan, akses
dan sistem keamanan; perangkat lunak untuk mengoperasikan toko online; perangkat lunak untuk menyewa ruang iklan di
situs web; perangkat lunak untuk merancang iklan online di situs web; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat
lunak virtual dan augmented reality; perangkat memori komputer; perangkat multifungsi yang menggabungkan Mesin Fotokopi
dan fungsi faksimili dalam modus mandiri; perangkat penyimpanan data; perangkat taburan air untuk pengendalian kebakaran;
perangkat telemetri untuk kendaraan bermotor; perumahan yang disesuaikan untuk peralatan pengatur listrik dan
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perumahan yang disesuaikan khusus untuk aparat untuk melakukan, beralih, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau
mengendalikan listrik; platform perangkat lunak komputer; program komputer untuk manajemen jaringan; program komputer
untuk manajemen proyek; program komputer untuk pemrosesan data; program komputer yang digunakan untuk sistem kasir
elektronik; program komputer, download; prosesor sinyal suara digital; real-time kolaboratif mengedit [RTCE] platform
[perangkat lunak]; regulator suhu air; saluran [listrik]; sampul untuk komputer tablet; scanner [peralatan pemrosesan data]; sel
bahan bakar; selubung untuk kabel serat optik; sensor api; sensor gas; sensor gerak; sensor getaran; sensor permukaan air
minyak; sensor suhu cairan pendingin; sensor untuk alat ukur; sensor untuk memantau gerakan fisik; server surat elektronik;
simulator gerak virtual reality [VR]; sistem pemadam kebakaran; sistem sprinkler untuk proteksi kebakaran; tablet docking
station; tag keamanan elektronik; tampilan iklan elektronik; tanda mekanis yang digunakan untuk iklan; tanda-tanda bercahaya
yang digunakan untuk iklan; terminal pembayaran elektronik; touchpad untuk komputer; unit enkripsi elektronik; waktu
programmer===
===Keran; Penukar panas untuk pengolahan kimia; Peralatan untuk pencahayaan, pemanas, pembangkit uap, memasak,
pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan tujuan sanitasi; Pipa [bagian dari sanitasi instalasi]; Pipa fleksibel
menjadi bagian dari instalasi pipa baskom; Pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; Pipa fleksibel menjadi
bagian dari instalasi pipa shower; Pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa wastafel; Pipa garis ayam; Sistem HVAC
(pemanas, ventilasi, dan AC); aksesori pengatur dan keselamatan untuk instalasi air dan gas; alat kelengkapan saluran air
sanitasi; cerat [alat kelengkapan pipa]; elemen pemanas fleksibel untuk kursi mobil; elemen pemanas tubular; energi surya
instalasi pemanasan bertenaga; filter untuk digunakan dengan peralatan untuk tujuan sanitasi; fitting untuk seruling; fleksibel
strip luka pipa logam [bagian dari instalasi sanitasi]; flues dan instalasi untuk menyampaikan gas buang; flues untuk peralatan
pemanas; geser piring peredam api; instalasi dan peralatan ventilasi [pendingin ruangan]; instalasi sanitasi dan kamar mandi
dan perlengkapan pipa; instalasi sanitasi, pasokan air dan peralatan sanitasi; instalasi ventilasi [AC] untuk kendaraan; kabel
jejak panas; katup menjadi bagian dari sistem sprinkler; keran air-filter rumah tangga; keran untuk pipa dan pipa; kumparan
[bagian dari penyulingan, pemanasan atau pendinginan instalasi]; kumparan menjadi bagian dari instalasi pemanas; kumparan
menjadi bagian dari instalasi pendinginan; kumparan menjadi bagian dari instalasi penyulingan; kumparan untuk pendinginan;
lemari udara bersih (alat pemurnian udara untuk -); mandi selang; mendukung diadaptasi untuk digunakan dengan tabung
pemanasan surya; mengatur dan keselamatan aksesoris untuk pipa gas; pemanas jejak listrik; pemanas saluran bahan bakar
diesel; pemanas, ventilasi, dan pendingin udara dan peralatan pemurnian (ambient); pembakar, boiler dan pemanas;
pendingin udara untuk kendaraan; penukar panas untuk menghilangkan gas buang; penukar panas, selain bagian dari mesin;
penutup ventilasi [bagian dari instalasi AC]; peralatan pemurni air keran; peralatan pendingin dan instalasi; peralatan peredam
[bagian dari kebakaran]; peralatan sanitasi dan instalasi; peralatan untuk distribusi air [otomatis]; peralatan untuk ventilasi;
peralatan ventilasi industri; peralatan ventilasi untuk kendaraan; pipa bergelombang logam [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa
boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa meletakkan ayam; selang shower untuk pancuran tangan; siku tikungan (plastik ) untuk pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; sistem HVAC kendaraan (pemanas, ventilasi dan AC); sistem sprinkler untuk
irigasi; unit semprot menjadi bagian dari instalasi pasokan air.; ventilator untuk mobil; wadah pendingin===
===Kendaraan; bagian dan fitting untuk kendaraan air; bagian dan fitting untuk kendaraan darat; bagian dan fitting untuk
kendaraan udara dan ruang angkasa; kabel rem untuk kendaraan; karter untuk komponen kendaraan darat, selain untuk
mesin; karter untuk komponen untuk mobil bermotor (selain untuk mesin); mesin mobil; mobil dan bagian struktural untuk;
peralatan untuk penggerak darat, udara atau air; pesawat terbang dan bagian struktural untuk itu.; powertrain, termasuk mesin
dan motor, untuk kendaraan darat; suku cadang dan perlengkapan untuk kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201536404
: 23/01/2020 00:00:00
:
: Board of Regents of the University of Nebraska

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3835 Holdrege Street Suite 201 University of Nebraska-Lincoln 103 South Stadium
Lincoln NE 68588
: Laura Gonnerman
: 3835 Holdrege Street, Suite 201 Lincoln NE 68588

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: N
: N.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25
: ===Pakaian, yaitu, topi, jaket, kemeja, celana keringat, kaus, T-shirt, pakaian bayi, dan seragam atletik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539512
: 23/01/2020 00:00:00
: 30 2019 110 568 14/08/2019 DE
: Witzenmann GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Östliche Karl-Friedrich-Strasse 134 75175 Pforzheim
: Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte, Partnerschaft MbB
: Siegfried-Kühn-Str. 4 76135 Karlsruhe

740

540 Etiket

Halaman 196 dari 595

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Witzenmann
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 6, 7, 9, 11, 12
: ===Logam; bangunan, diangkut, logam; coupling logam untuk selang pemadam kebakaran; ekstensi pipa logam; fitting logam
untuk pipa; fitting selang logam; gantungan selang logam; kabel non-listrik dan kabel logam umum; kait dinding logam untuk
pipa; katup logam untuk mengendalikan aliran cairan dalam pipa; katup logam untuk mengendalikan aliran gas dalam pipa;
kerah logam untuk mengencangkan pipa; klem selang logam; klip logam untuk kabel dan pipa; klip logam untuk tabung;
konektor sendi (logam) untuk pipa; kopling logam untuk tabung; perangkat keras logam; persimpangan logam untuk pipa; pipa
dan tabung logam; pipa dukungan lengan logam; pipa fitting [persimpangan] logam; pipa logam; pipa logam mendukung; pipa
logam untuk transfer cairan dan gas; pipa muffs logam; pipa serikat logam; pipa, tabung dan selang, dan fitting untuk itu,
termasuk katup, logam; racking [struktur] logam untuk tabung pendukung; saluran ducting (non-listrik) logam; saluran logam
untuk instalasi AC; saluran logam untuk instalasi ventilasi; saluran logam untuk pipa ventilasi perumahan; saluran pemanas
logam; saluran pendingin udara logam; saluran ventilasi logam; saluran yang terbuat dari logam untuk pipa trunking untuk
cairan; saluran yang terbuat dari logam untuk pipa trunking untuk gas; saluran yang terbuat dari logam untuk saluran trunking
untuk cairan; selang logam untuk kolam renang; selang logam untuk penggunaan pertanian; selang logam untuk penggunaan
pipa; selang minyak bahan bakar logam; siku logam untuk menghubungkan pipa gas ke peralatan gas; siku logam untuk pipa;
spacer pipa logam; tabung logam; tabung logam untuk gas; tabung logam yang dapat dilipat; tabung logam yang fleksibel.;
tabung percabca logam untuk pipa; tikungan (pipa) logam [selain bagian dari mesin]===
===Alat mesin; adaptor untuk pipa [bagian dari mesin]; alat (mesin) untuk digunakan dalam selang pengikat; alat pertanian
selain alat tangan yang dioperasikan dengan tangan; alat yang dioperasikan dengan daya; bellow [bagian dari mesin];
bypasses knalpot; casing cutter [alat mesin]; fitting untuk boiler mesin; heat sink untuk digunakan dalam mesin; karter untuk
mesin, motor, dan mesin; katup hidrolik [bagian dari mesin]; katup kembali gas limbah [bagian dari mesin]; katup resirkulasi
gas buang [EGR] untuk motor dan mesin; kompresor sebagai bagian dari mesin, motor dan mesin; konektor penjepit untuk
pipa [bagian dari mesin]; konverter katalitik untuk gas buang mesin pembakaran internal; kopling logam untuk peralatan
hidrolik; kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); kopling, selain untuk kendaraan darat; lengan
kopling (non-listrik -) [bagian mesin untuk kendaraan darat].; manifold [bagian dari mesin]; manifold asupan otomotif; manifold
buang untuk mesin; manifold intake untuk motor; mekanisme propulsi, selain untuk kendaraan darat; mesin bending untuk
tabung; mesin swaging untuk digunakan dalam perakitan selang; mesin swaging untuk digunakan dalam persiapan rakitan
selang; motor listrik, dan bagian-bagiannya, bukan untuk kendaraan darat; motor, selain untuk kendaraan darat; pendingin oli
untuk motor; pengeboran rig untuk pengeboran sumur lepas pantai; peredam suara [peredam suara] menjadi bagian dari
sistem knalpot kendaraan; peredam suara [peredam suara] menjadi bagian dari sistem pembuangan untuk mesin; pipa
[dipasang bagian dari mesin]; pipa berikat pra-terisolasi (non-logam -) [bagian dari mesin]; pipa knalpot otomotif; pipa knalpot
untuk kendaraan darat; pipa percabangan logam [bagian dari mesin]; saluran gas limbah [bagian dari mesin]; selang (logam)
untuk digunakan dalam sistem hidrolik di mesin; selang (logam) untuk mentransfer daya hidrolik pada mesin; selang (nonlogam) untuk mentransfer daya hidraulik di alat berat; sendi untuk pipa (logam) [bagian dari mesin]; sendi untuk tabung
(logam) [bagian dari mesin]; sirkuit hidrolik untuk mesin; sistem injeksi bahan bakar untuk mesin; sistem pengolahan gas
buang untuk mesin diesel; tabung yang dipasang bagian dari mesin===
===Database; Disket; Dvd; Gateway Internet of Things [IoT]; Ilmiah, bahari, menavigasi, survei, fotografi, sinematografi, optik,
penimbangan, pengukuran, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), alat dan instrumen penyelamatan jiwa dan pengajaran;
Kalkulator; Kandar flash USB; Kasir; Keyboard; Komputer; agenda elektronik; alarm dan peralatan peringatan; alarm deteksi
kebocoran air; alarm gas; alarm untuk mendeteksi gas yang mudah terbakar; alat pemadam kebakaran; alat pemadam
kebakaran untuk mobil; alat pengajaran audiovisual; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengukur konsumsi
bahan bakar; alat pengukur polusi udara; alat pengukur tingkat cairan untuk digunakan dalam kendaraan bermotor; alat
penyiram [otomatis] untuk pemadam kebakaran; alat ukur dan instrumen; alat ukur, listrik; alat yang menunjukkan beban yang
aman; aparat pengenalan suara; aparat titik penjualan; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dengan
printer tiga dimensi; aplikasi seluler; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; buku harian
elektronik; bus komputer; cakram komputer; cakram ringkas; cakram ringkas yang direkam sebelumnya; chip komputer;
compact disc [audio-video]; compact disc [memori baca-saja]; data yang direkam secara elektronik; data yang direkam secara
elektronik dari internet; decoder elektronik; detektor api; detektor gas pembakaran; detektor karbon dioksida; detektor karbon
monoksida; detektor kebakaran; digitalisasi elektronik; digitiser (digitalisasi); direktori [listrik atau elektronik]; disk drive untuk
komputer; elektroda sel bahan bakar; elektronik mail dan perangkat lunak perpesanan; encoder magnetik; encoder optik; file
data yang direkam; gasometer [alat ukur]; gateway cerdas untuk analisis data real-time; hard disk drive portabel untuk
komputer; indikator ketinggian air; indikator ketinggian air untuk kendaraan; indikator tingkat [tingkat roh]; instalasi listrik untuk
remote control operasi industri; instrumen pemantauan; jaringan komputer; jaringan komputer dan peralatan komunikasi data;
kabel komputer; kabel optik; kacamata pintar; kapal log [elektronik]; kapal log [listrik]; kartu loyalitas bersandi; kartu pengisian
daya yang dikodekan secara magnetis; kartu tagihan yang dikodekan; kasir; kasir elektronik; kasir otomatis; keyboard
multifungsi; keyboard nirkabel; keyboard untuk tablet; keypad nirkabel; kolektor energi surya untuk pembangkit listrik;
komponen dan komponen komputer; komponen elektronik; komponen elektronik untuk mengatur bahan bakar; komponen
listrik dan elektronik; komponen untuk komputer; komputer dan perangkat keras komputer; komputer laptop; komputer
notebook; konten media; kontrol industri yang menggabungkan perangkat lunak; kontrol otomatisasi industri; kotak baterai;
layar komputer; layar sentuh komputer; media data magnetik; media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong;
media perekaman digital; media yang direkam dan diunduh sebelumnya; mekanisme yang dioperasikan dengan koin;
menghitung perangkat; mengukur kaset; mengukur, mendeteksi dan memantau instrumen, indikator, dan pengontrol; mesin
teller otomatis [ATM]; meter air; meter aliran gas; meter elektronik; modul komputer; modul perangkat keras komputer untuk
digunakan dalam perangkat elektronik menggunakan Internet of Things [IoT]; modul surya; monitor aliran gas; monitor aliran
partikel; monitor emisi partikel; monitor komersial; mouse komputer; nada dering yang dapat diunduh untuk ponsel; notebook
elektronik; nozel selang pemadam kebakaran; papan tulis interaktif elektronik; pemancar optik; pembaca kode batang;
pembaca label [decoder]; pembawa data magnetik, merekam disk; pemindai [peralatan pemrosesan data]; pemindai input dan
output digital; pemodelan kebakaran dan perangkat lunak simulasi; pemroses ucapan; pendingin untuk komponen elektronik;
pendingin untuk prosesor untuk peralatan pemrosesan data; pengkodean dan decoding peralatan dan instrumen; pengontrol
gerakan; penguji emisi minyak diesel; pengukur getaran; pengukur panel digital; pengukur rasio udara/bahan bakar; pengukur
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suhu air; pengukur suhu gas buang; penutup untuk komputer tablet; penyelenggara digital; peralatan dan aksesori
pemrosesan data (listrik dan mekanis); peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengumpulkan,
mengatur atau mengendalikan; peralatan decoding; peralatan demagnetizing untuk kaset magnetik; peralatan deteksi
ketinggian air; peralatan enkripsi; peralatan ilmiah untuk menentukan kandungan air dalam produk minyak bumi; peralatan
komunikasi; peralatan listrik listrik; peralatan mikrokomputer; peralatan pemrosesan data realtime; peralatan pemrosesan
sinyal digital; peralatan pengajaran; peralatan pengawasan elektronik; peralatan pengolahan data; peralatan pengumpulan
data; peralatan penyortiran uang; peralatan perekaman; peralatan perlindungan kebakaran; peralatan tampilan iklan [mekanis
atau bercahaya]; peralatan untuk memantau konsumsi gas; peralatan untuk menganalisis gas; peralatan untuk merekam,
transmisi, reproduksi atau pemrosesan suara, gambar atau data; perangkat audio/visual dan fotografi; perangkat input untuk
komputer; perangkat keras komputer untuk telekomunikasi; perangkat kontrol listrik untuk manajemen pemanas; perangkat
lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk digunakan dalam menerapkan Internet of Things [IoT];
perangkat lunak aplikasi untuk layanan jaringan sosial melalui internet; perangkat lunak deteksi kebakaran; perangkat lunak
industri; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk pengawasan; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam pemantauan meter jarak jauh; perangkat lunak komputer untuk iklan; perangkat lunak komputer untuk
integrasi aplikasi dan database; perangkat lunak komputer untuk papan buletin elektronik; perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan penanganan transaksi keuangan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengelolaan
informasi; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk transmisi data; perangkat lunak komputer yang dirancang
untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang disesuaikan untuk digunakan dalam pengoperasian komputer;
perangkat lunak komunikasi dan jaringan.; perangkat lunak komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan mengakses
informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak komunitas; perangkat lunak kontrol proses industri;
perangkat lunak manajemen dokumen; perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM); perangkat lunak
manajemen hubungan pelanggan [CRM]; perangkat lunak manajemen siklus hidup produk; perangkat lunak otomasi industri;
perangkat lunak pembelajaran mesin untuk iklan; perangkat lunak pemeliharaan; perangkat lunak pemeliharaan prediktif;
perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak ritel; perangkat lunak server e-mail; perangkat lunak sosial; perangkat
lunak teknik yang dibantu komputer [CAE]; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat lunak untuk
komputer; perangkat lunak untuk komputer tablet; perangkat lunak untuk mengevaluasi perilaku pelanggan di toko online;
perangkat lunak untuk mengontrol membangun lingkungan, akses dan sistem keamanan; perangkat lunak untuk
mengoperasikan toko online; perangkat lunak untuk menyematkan iklan online di situs web; perangkat lunak untuk menyewa
ruang iklan di situs web; perangkat lunak untuk merancang iklan online di situs web; perangkat lunak untuk sistem navigasi
GPS; perangkat lunak virtual dan augmented reality; perangkat memori komputer; perangkat multifungsi yang
menggabungkan fungsi mesin fotokopi dan faksimili dalam mode mandiri; perangkat penyimpanan data; perangkat taburan air
untuk pengendalian kebakaran; perangkat telemetri untuk kendaraan bermotor; perumahan yang disesuaikan untuk peralatan
pengatur listrik dan perumahan yang disesuaikan khusus untuk aparat untuk melakukan, beralih, mengubah, mengumpulkan,
mengatur atau mengendalikan listrik; platform perangkat lunak komputer; program komputer untuk manajemen jaringan;
program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk pemrosesan data; program komputer yang digunakan
untuk sistem kasir elektronik; program komputer, dapat diunduh; prosesor sinyal suara digital; real-time kolaboratif mengedit
[RTCE] platform [perangkat lunak]; regulator suhu air; saluran [listrik]; sel bahan bakar; selubung untuk kabel serat optik;
sensor api; sensor gas; sensor gerak; sensor getaran; sensor permukaan air minyak; sensor suhu cairan pendingin; sensor
untuk alat ukur; sensor untuk memantau gerakan fisik; server e-mail elektronik; server komputer; simulator gerak virtual reality
[VR]; sistem pemadam kebakaran; sistem sprinkler untuk perlindungan kebakaran; stasiun docking tablet; tag elektronik; tag
keamanan elektronik; tampilan iklan elektronik; tanda mekanis yang digunakan untuk iklan; tanda-tanda bercahaya yang
digunakan untuk iklan; terminal pembayaran elektronik; touchpad untuk komputer; uang menghitung dan menyortir mesin; unit
enkripsi elektronik; waktu programmer===
===Keran; Peralatan untuk pencahayaan, pemanas, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, ventilasi,
pasokan air dan tujuan sanitasi; Sistem HVAC (pemanas, ventilasi, dan AC); ac untuk kendaraan; alat kelengkapan saluran air
sanitasi; cerat [alat kelengkapan pipa]; elemen pemanas fleksibel untuk kursi mobil; elemen pemanas tubular; filter air keran
rumah tangga; filter untuk digunakan dengan peralatan untuk tujuan sanitasi; fitting untuk seruling; fleksibel strip luka pipa
logam [bagian dari instalasi sanitasi]; flues dan instalasi untuk menyampaikan gas buang; flues untuk peralatan pemanas;
geser piring peredam api; instalasi pemanas bertenaga energi surya; instalasi sanitasi dan kamar mandi dan perlengkapan
pipa; instalasi sanitasi, pasokan air dan peralatan sanitasi; instalasi ventilasi [AC] untuk kendaraan; kabel jejak panas; katup
menjadi bagian dari sistem sprinkler; keran untuk pipa dan pipa; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau
pendinginan instalasi]; kumparan menjadi bagian dari instalasi pemanas; kumparan menjadi bagian dari instalasi pendinginan;
kumparan menjadi bagian dari instalasi penyulingan; kumparan untuk pendinginan; lemari udara bersih (alat pemurnian udara
untuk -); mendukung disesuaikan untuk digunakan dengan tabung pemanas surya; mengatur dan aksesori keselamatan untuk
instalasi air dan gas; mengatur dan keselamatan aksesoris untuk pipa gas; pemanas jejak listrik; pemanas saluran bahan
bakar diesel; pemanas, ventilasi, dan AC dan peralatan pemurnian (ambient); pembakar, boiler dan pemanas; penukar panas
untuk menghilangkan gas buang; penukar panas untuk pengolahan kimia; penukar panas, selain bagian dari mesin; penutup
ventilasi [bagian dari instalasi AC]; peralatan pemurnian air keran; peralatan pendingin dan instalasi; peralatan peredam
[bagian dari kebakaran]; peralatan sanitasi dan instalasi; peralatan untuk distribusi air [otomatis]; peralatan untuk ventilasi;
peralatan ventilasi industri; peralatan ventilasi untuk kendaraan; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa baris ayam; pipa
bergelombang logam [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi
bagian dari instalasi pipa baskom; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari
instalasi pipa wastafel; pipa meletakkan ayam; selang shower; selang shower untuk pancuran tangan; siku tikungan (plastik -)
untuk pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; sistem HVAC kendaraan (pemanas, ventilasi dan AC); sistem sprinkler untuk irigasi;
unit semprot menjadi bagian dari instalasi pasokan air.; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan; ventilator untuk mobil; wadah
pendingin===
===Kendaraan; bagian dan fitting untuk kendaraan air; bagian dan fitting untuk kendaraan darat; bagian dan fitting untuk
kendaraan udara dan ruang angkasa; kabel rem untuk kendaraan; karter untuk komponen kendaraan darat, selain untuk
mesin; karter untuk komponen untuk mobil bermotor (selain untuk mesin); mesin mobil; mobil dan bagian struktural untuk;
peralatan untuk penggerak melalui darat, udara atau air; pesawat terbang dan bagian struktural untuk itu.; powertrain,
termasuk mesin dan motor, untuk kendaraan darat; suku cadang dan perlengkapan untuk kendaraan===
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: 23/01/2020 00:00:00
: 018099364 24/07/2019 EM
: Karl Henkell
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Calle Augusto Figueroa, 21, 1D E-28004 Madrid
: MBM Commercial LLP
: 5th Floor, 125 Princes Street Edinburgh EH2 4AD
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RECORD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 18, 25, 41, 9
: ===Brosur; Buku; Kartu; Kartu pos; Majalah fitur umum dan publikasi cetak; Poster; Surat kabar; alat tulis dan persyaratan
kantor; buku alamat, buku catatan, dan bantalan catatan.; buku harian dan kalender; majalah dan publikasi cetak di bidang
musik, seni, mode, budaya, berita, hiburan, interior dan gaya hidup; materi cetak; materi pengajaran dan pengajaran (kecuali
aparat); menulis instrumen; publikasi berkala===
===Handbags; Tas; bagasi dan koper; bagasi dan tas perjalanan; barang yang terbuat dari kulit dan imitasi bahan kulit (tidak
termasuk dalam kelas lain) yaitu tas kulit, tas, holdalls, ransel, dompet dan dompet.; dompet, kotak kunci, dompet dan
kantong; holdalls, kembali paket dan rucksacks; kantong botol, tas buku; kasus kesombongan; tas akhir pekan; tas belanja;
tas olahraga; tote tas===
===Alas kaki; Pakaian; penutup kepala.===
===Layanan penerbitan; layanan penasihat, informasi, dan konsultasi yang berkaitan dengan semua layanan tersebut di atas.;
layanan penerbitan majalah; layanan rekreasi, hiburan, dan budaya; mengatur atau menyelenggarakan acara pendidikan atau
pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi; mengatur, mengatur dan melakukan lokakarya, colloquiums,
konferensi, kongres, seminar dan simposium; menyediakan publikasi elektronik online (tidak dapat diunduh); organisasi dan
produksi pertunjukan dan acara untuk tujuan rekreasi, hiburan dan budaya; organisasi konvensi dan pameran untuk tujuan
rekreasi, hiburan dan budaya===
===Publikasi elektronik; headset, headphone, earphone, speaker, dan headphone in-ear.; kasus, penutup, operator,
pemegang, dudukan dan tali untuk perangkat komunikasi, dan untuk pemutar audio, video, dan media; kasus, penutup,
pembawa, pemegang, dudukan dan tali untuk komputer, laptop dan tablet; musik digital (termasuk musik yang dapat diunduh);
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk melihat dan berinteraksi dengan majalah digital online; publikasi elektronik dan
perangkat lunak aplikasi yang menampilkan informasi yang dapat diunduh di bidang musik, seni, mode, budaya, berita,
hiburan, interior, gaya hidup, dan topik yang menarik perhatian umum; publikasi elektronik yang dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543033
: 23/01/2020 00:00:00
: 018099365 24/07/2019 EM
: Karl Henkell
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Alamat Kuasa

: Calle Augusto Figueroa, 21, 1D E-28004 Madrid
: MBM Commercial LLP
: 5th Floor, 125 Princes Street Edinburgh EH2 4AD
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RECORD CULTURE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 41, 9
:
===Brosur; Buku; Kartu; Kartu pos; Majalah fitur umum dan publikasi cetak; Poster; Surat kabar; alat tulis dan persyaratan
kantor; buku alamat, buku catatan, dan bantalan catatan.; buku harian dan kalender; majalah dan publikasi cetak di bidang
musik, seni, mode, budaya, berita, hiburan, interior dan gaya hidup; materi cetak; materi pengajaran dan pengajaran (kecuali
aparat); menulis instrumen; publikasi berkala===
===Layanan penerbitan; layanan penasihat, informasi, dan konsultasi yang berkaitan dengan semua layanan tersebut di atas.;
layanan penerbitan majalah; layanan rekreasi, hiburan, dan budaya; mengatur atau menyelenggarakan acara pendidikan atau
pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi; mengatur, mengatur dan melakukan lokakarya, colloquiums,
konferensi, kongres, seminar dan simposium; menyediakan publikasi elektronik online (tidak dapat diunduh); organisasi dan
produksi pertunjukan dan acara untuk tujuan rekreasi, hiburan dan budaya; organisasi konvensi dan pameran untuk tujuan
rekreasi, hiburan dan budaya===
===Publikasi elektronik; headset, headphone, earphone, speaker, dan headphone in-ear.; kasus, penutup, operator,
pemegang, dudukan dan tali untuk perangkat komunikasi, dan untuk pemutar audio, video, dan media; kasus, penutup,
pembawa, pemegang, dudukan dan tali untuk komputer, laptop dan tablet; musik digital (termasuk musik yang dapat diunduh);
perangkat lunak untuk rekaman, transmisi dan download musik, gambar, video, wallpaper, nada dering dan permainan;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk melihat dan berinteraksi dengan majalah digital online; publikasi elektronik dan

540 Etiket

540 Etiket
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perangkat lunak aplikasi yang menampilkan informasi yang dapat diunduh di bidang musik, seni, mode, budaya, berita,
hiburan, interior, gaya hidup, dan topik yang menarik perhatian umum; publikasi elektronik yang dapat diunduh; rekaman audio
dan video===
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:
: 3, 35, 38, 9, 41, 42, 45, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28
: ===Abrasive; Hairspray; Kosmetik; Kosmetik non-obat dan persiapan perlengkapan mandi; Krim; Lipstik; Lotion; Maskara;

540 Etiket

Masker wajah; Parfum; Perlengkapan mandi; Sabun; Shampoo; Tabir surya; balsem bibir; balsem selain untuk tujuan medis;
bantalan make-up kapas; batang make-up kontur; bayangan mata; blusher (pengbira); bom mandi; bubuk debu wajah; bubuk
kosmetik; bubuk wajah ditekan; bubuk wajah longgar; bulu mata buatan; busa mandi; concealer wajah; cotton buds untuk
tujuan kosmetik; cuci tangan; dentifrices non-obat; deodoran tubuh; di bawah korektor mata; diffusers buluh wewangian udara;
eau de Cologne; eau de toilette; eye liner (liner mata); foundation cair; garam mandi; gel mandi; gelembung mandi; glitter
kuku; glitter wajah dan tubuh; henna [pewarna kosmetik]; kabut tubuh; kapas bola untuk penggunaan kosmetik; kasus lipstik;
kelopak mandi; kondisioner kutikula; kondisioner rambut; kosmetik alami; kosmetik alis; kosmetik bibir; kosmetik dekoratif;
kosmetik multifungsi; kosmetik organik; kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim anti-penuaan; krim kutikula; krim
penyamakan diri [kosmetik]; krim setelah cukur; krim wajah dan tubuh; kuku buatan; lilin rambut; lip gloss (lip gloss); lip liner
(liner bibir); lotion tabir surya; make-up menghapus gel; make-up menghapus persiapan; make-up menghapus susu; make-up
menghilangkan lotion; make-up remover (Hapus make-up); mandi mencair; masker kecantikan; masker rambut; masker wajah
kosmetik; matahari bronzer; melembapkan body lotion; membersihkan gel; mencuci tubuh; menghilangkan rambut krim;
minyak kutikula; minyak mandi; minyak rambut; mutiara mandi; noda bibir [kosmetik]; paku seni stiker; pelindung matahari
untuk bibir; pembersih kulit; pena seni kuku; penambah bawah mata; pengelupasan scrub tubuh; pengeras kuku; penghilang
cat kuku; penguatan kuku; pensil alis; pensil bibir; pensil mata; penutup tongkat (kosmetik); penyegar napas; perekat kuku;
pernis kuku; persiapan cukur; persiapan kecantikan dan perawatan pribadi; persiapan pembersihan, pemolesan,
penggeledahan, dan abrasif; persiapan pemblokiran sinar matahari; persiapan pemutihan untuk tujuan kosmetik; persiapan
perawatan kulit non-obat; persiapan perawatan matahari; pewarna rambut; pewarnaan rambut; pomades untuk tujuan
kosmetik; primer make-up; rambut kapur; rambut menyoroti semprot; rambut mousse; sampo kering; scrub untuk tujuan
kosmetik; self tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh; serum wajah; shower gel; strip pemutihan gigi; susu; susu mandi;
tangan dan tubuh krim dan lotion; tato yang dapat dilepas untuk tujuan kosmetik; tips kuku; tisu, tisu, dan kain yang diresapi
dengan pembersih kulit; toner wajah; warna bulu mata; wewangian kamar; wewangian, minyak esensial; yayasan krim;
yayasan make-up; zat untuk penggunaan binatu===
===Layanan periklanan, pemasaran, dan promosi; informasi, penasihat dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan semua;
jajak pendapat; jasa administrasi bisnis; jasa manajemen bisnis; jasa riset pasar; kompilasi data dalam database komputer;
kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan
yang dilakukan di internet; layanan amal, yaitu manajemen bisnis dan administrasi; layanan amal, yaitu mengorganisir dan
melaksanakan program relawan dan proyek pengabdian masyarakat; layanan amal, yaitu perekrutan, organisasi dan
pengerahan relawan; layanan grosir dan eceran yang berkaitan dengan penjualan kosmetik non-obat dan sediaan
perlengkapan mandi, sediaan perawatan kulit non-obat, kosmetik multifungsi, kosmetik alami, kosmetik organik, sediaan
penghambat sinar matahari, kosmetik untuk penggunaan pribadi, pasta gigi non-obat, wewangian, esensial; layanan
periklanan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan periklanan untuk mempromosikan kesadaran
masyarakat akan isu-isu sosial dan ekonomi; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang
kesejahteraan sosial; manajemen bisnis yang disediakan secara on-line dari database komputer atau internet; manajemen
database; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan
bisnis.; mengembangkan dan mengoordinasikan proyek sukarelawan untuk organisasi amal; menyediakan konsultasi
pemasaran di bidang media sosial; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas dan insentif; pemrosesan data
elektronik; pengenalan bisnis berbasis lokasi dan layanan jaringan bisnis berbasis lokasi; pengenalan bisnis dan layanan
jaringan bisnis yang disediakan melalui aplikasi perangkat lunak untuk perangkat elektronik portabel; pengenalan bisnis online
dan layanan jaringan bisnis online; pengenalan bisnis, layanan jaringan bisnis; pengoptimalan mesin pencari; pengumpulan
data; penulisan teks publisitas; penyediaan ruang dalam aplikasi seluler untuk barang dan jasa iklan; penyediaan ruang di
situs web untuk barang dan jasa iklan; saran bisnis dan konsultasi===
===Transmisi elektronik data, pesan, grafis, gambar dan informasi; komunikasi oleh blog online; layanan berbagi foto peer-topeer, yaitu, transmisi elektronik file foto digital di antara pengguna internet; layanan email dan pesan instan sehubungan
dengan jaringan pribadi dan sosial, pengenalan pribadi dan sosial, perkenalan profesional, pengembangan karir, perekrutan,
kencan, hubungan, keindahan, kebugaran, kesehatan, mentoring, jaringan, saran bisnis dan advokasi; layanan obrolan
sehubungan dengan jaringan pribadi dan sosial, pengenalan pribadi dan sosial, perkenalan profesional, pengembangan karir,
perekrutan, kencan, hubungan, keindahan, kebugaran, kesehatan, mentoring, jaringan, saran bisnis dan advokasi; layanan
penyiaran audio, teks, dan video melalui komputer atau jaringan komunikasi lainnya, termasuk mengunggah, memposting,
menampilkan, dan mentransmisikan data, informasi, audio, dan gambar video secara elektronik; menyediakan akses ke
database komputer di bidang jaringan pribadi dan sosial, pengenalan pribadi dan sosial, perkenalan profesional,
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pengembangan karir, perekrutan, kencan, hubungan, keindahan, kebugaran, kesehatan, mentoring, jaringan, saran bisnis dan
advokasi; menyediakan akses ke database komputer, elektronik dan online; menyediakan akses ke konten multimedia secara
online; menyediakan akses ke layanan jaringan online; menyediakan akses ke layanan online yang berkaitan dengan jaringan
pribadi dan sosial, pengenalan pribadi dan sosial, perkenalan profesional, pengembangan karir, perekrutan, kencan,
hubungan, keindahan, kebugaran, kesehatan, mentoring, jaringan, saran bisnis dan advokasi; penyediaan akses ke konten,
situs web, dan portal; penyediaan ruang obrolan online sehubungan dengan jaringan pribadi dan sosial, pengenalan pribadi
dan sosial, perkenalan profesional, pengembangan karir, perekrutan, kencan, hubungan, keindahan, kebugaran, kesehatan,
mentoring, jaringan, saran bisnis dan advokasi; ruang obrolan operasi sehubungan dengan jaringan pribadi dan sosial,
pengenalan pribadi dan sosial, perkenalan profesional, pengembangan karir, perekrutan, kencan, hubungan, keindahan,
kebugaran, kesehatan, mentoring, jaringan, saran bisnis dan advokasi; transmisi informasi berbasis lokasi; transmisi video,
film, gambar, gambar, teks, foto, permainan, konten buatan pengguna, konten audio dan informasi melalui internet===
===Adaptor; Database; Headphone; Headset; Kacamata; Kacamata hitam; Magnet; Mikrofon; Pedometer; Penguasa;
Perangkat lunak komputer; Timbangan; aksesoris ponsel; aplikasi perangkat lunak dan perangkat lunak untuk memungkinkan
transmisi, akses, organisasi, dan manajemen pesan teks, pesan instan, tautan web, lokasi dan gambar melalui Internet dan
jaringan komunikasi lainnya; casing ponsel pelindung; compact disc, DVD dan media perekaman digital lainnya; headset
realitas virtual; kacamata lanyards; kantong kacamata; kaset audio dan video, kaset, rekaman vinil, rekaman [rekaman suara]
dan media rekaman analog lainnya; kasus earphone; kasus kacamata; kasus laptop; kasus pembicara; kasus perlindungan
untuk pembaca e-book; kasus tablet; kasus untuk kamera, teropong dan komputer; kasus untuk lensa kontak; langkahlangkah pita; membawa kasus untuk telepon seluler; memory stick (tongkat memori); mesin karaoke; mouse komputer; musik
dan podcast digital (dapat diunduh); nada dering telepon (dapat diunduh); paket daya portabel; pegangan, berdiri dan mount
untuk perangkat elektronik genggam termasuk ponsel, tablet, pemutar suara, pemutar video, kamera, e-pembaca; pelacak
aktivitas yang dapat dikenakan; pemancar sinyal elektronik; pembawa data magnetik, merekam disk; penutup untuk
smartphone; peralatan audio; peralatan untuk merekam, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk ponsel untuk jaringan pribadi dan sosial, pengenalan pribadi dan sosial, perkenalan profesional,
pengembangan karir, perekrutan, jaringan, nasihat bisnis, advokasi, kencan, hubungan, keindahan, kebugaran, kesehatan,
mentoring, budaya, pendidikan, seni, aktivisme, perbaikan diri, humaniora, pemberdayaan pribadi, pemberdayaan individu,
masalah gender, studi lingkungan, masalah global, menghubungkan relawan untuk peluang sukarela, mengakses informasi
mengenai penyedia layanan sosial dan amal , kegiatan amal dan program penggalangan dana amal, memungkinkan
pengguna untuk membuat hadiah amal atau sumbangan; perangkat lunak geolokasi; perangkat lunak komputer dan
permainan komputer (termasuk perangkat lunak dan game yang dapat diunduh dari internet); perangkat lunak komputer untuk
digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk memungkinkan akses ke layanan online untuk jaringan
pribadi dan sosial, pengenalan pribadi dan sosial, perkenalan profesional, pengembangan karir, perekrutan, jaringan, saran
bisnis, advokasi, kencan, hubungan, keindahan, kebugaran, kesehatan, mentoring, budaya, pendidikan, seni, aktivisme,
perbaikan diri, humaniora, pemberdayaan pribadi, pemberdayaan individu, masalah gender, studi lingkungan, isu-isu global,
menghubungkan relawan untuk peluang sukarela , mengakses informasi mengenai penyedia layanan sosial dan amal,
kegiatan amal dan program penggalangan dana amal, memungkinkan pengguna untuk membuat hadiah amal atau
sumbangan; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk
memungkinkan akses ke layanan online untuk kompetisi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan mengunggah,
mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, streaming, menautkan, berbagi atau menyediakan media elektronik atau
informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan
komputer dapat dimainkan melalui jaringan sosial, jaringan bisnis, pengenalan sosial, atau aplikasi kencan; perangkat lunak
untuk jaringan bisnis; perangkat lunak untuk jaringan pribadi dan sosial berbasis lokasi, pengenalan pribadi dan sosial,
perkenalan profesional, pengembangan karir, perekrutan, jaringan, nasihat bisnis, advokasi, kencan, hubungan, keindahan,
kebugaran, kesehatan, mentoring, budaya, pendidikan, seni, aktivisme, perbaikan diri, humaniora, pemberdayaan pribadi,
pemberdayaan individu, masalah gender, studi lingkungan, masalah global, menghubungkan relawan dengan peluang
sukarela, mengakses informasi mengenai penyedia layanan sosial dan amal, kegiatan amal dan program penggalangan dana
amal , memungkinkan pengguna untuk membuat hadiah amal atau sumbangan; perangkat lunak untuk jaringan pribadi dan
sosial, pengenalan pribadi dan sosial, perkenalan profesional, pengembangan karir, perekrutan, jaringan, nasihat bisnis,
advokasi, kencan, hubungan, keindahan, kebugaran, kesehatan, mentoring, budaya, pendidikan, seni, aktivisme, perbaikan
diri, humaniora, pemberdayaan pribadi, pemberdayaan individu, masalah gender, studi lingkungan, isu-isu global,
menghubungkan relawan untuk peluang sukarela, mengakses informasi mengenai penyedia layanan sosial dan amal,
kegiatan amal dan program penggalangan dana amal , memungkinkan pengguna untuk membuat hadiah amal atau
sumbangan; perangkat lunak untuk jaringan sosial; perangkat lunak untuk kencan; perangkat lunak untuk pengenalan sosial;
perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat aplikasi seluler jaringan pribadi dan sosial, pengenalan pribadi dan sosial,
perkenalan profesional, pengembangan karir, perekrutan, jaringan, nasihat bisnis, advokasi, kencan, hubungan, keindahan,
kebugaran, kesehatan, mentoring, budaya, pendidikan, seni, aktivisme, perbaikan diri, humaniora, pemberdayaan pribadi,
pemberdayaan individu, masalah gender, studi lingkungan, masalah global, menghubungkan sukarelawan dengan peluang
sukarela, mengakses informasi mengenai penyedia layanan sosial dan amal , kegiatan amal dan program penggalangan dana
amal, memungkinkan pengguna untuk membuat hadiah amal atau sumbangan; perangkat lunak yang dapat diunduh di bidang
jaringan pribadi dan sosial, pengenalan pribadi dan sosial, perkenalan profesional, pengembangan karir, perekrutan, jaringan,
nasihat bisnis, advokasi, kencan, hubungan, keindahan, kebugaran, kesehatan, mentoring, budaya, pendidikan, seni,
aktivisme, perbaikan diri, humaniora, pemberdayaan pribadi, pemberdayaan individu, masalah gender, studi lingkungan,
masalah global, menghubungkan relawan untuk peluang sukarela, mengakses informasi mengenai penyedia layanan sosial
dan amal , kegiatan amal dan program penggalangan dana amal, memungkinkan pengguna untuk membuat hadiah amal atau
sumbangan; pergelangan tangan untuk digunakan dengan komputer; publikasi (dapat diunduh); publikasi elektronik; publikasi
elektronik yang dapat diunduh; rekaman digital; rekaman film, suara, dan video; tablet elektronik; telepon seluler; tikar tikus;
timbangan elektronik; timbangan kamar mandi; tongkat selfie===
===Hiburan; Pendidikan; fasilitas klub olahraga; hiburan dan layanan pendidikan, yaitu mengorganisir dan menyediakan
pelatihan, acara, seminar, webinar, presentasi dan kelompok diskusi di bidang jaringan pribadi dan sosial, pengenalan pribadi
dan sosial, perkenalan profesional, pengembangan karir, perekrutan, jaringan, nasihat bisnis, advokasi, kencan, hubungan,
keindahan, kebugaran, kesehatan, mentoring, budaya, pendidikan, seni, aktivisme, perbaikan diri, humaniora, pemberdayaan
pribadi, pemberdayaan individu, isu gender, studi lingkungan, isu-isu global , kesempatan sukarela, layanan sosial dan amal,
kegiatan amal dan program penggalangan dana amal; instruksi dalam latihan kelompok; instruksi dalam pilates dan
gyrotonics; kegiatan olahraga dan budaya; layanan amal, yaitu pendampingan akademik; layanan amal, yaitu pendidikan dan
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pelatihan; layanan festival musik; layanan hiburan dalam sifat e-sports dan video game kontes, permainan, turnamen,
pameran, kompetisi dan acara; layanan hiburan yang berkaitan dengan industri musik, presentasi pertunjukan langsung dan
program televisi; layanan hiburan yang berkaitan dengan pertunjukan langsung dan rekaman, acara, acara penghargaan,
pertunjukan film dan program televisi; layanan hiburan, yaitu layanan game online yang memungkinkan pengguna untuk
membuat, memodifikasi, mengunggah, mengunduh, berbagi, melihat pratinjau, dan mempublikasikan konten video game
interaktif, musik, dan file media interaktif yang dibuat pengguna melalui jaringan komputer global; layanan informasi yang
berkaitan dengan hiburan, disediakan on-line dari database komputer atau internet; layanan informasi yang berkaitan dengan
pendidikan, budaya, hiburan untuk tujuan amal dan; layanan klub kesehatan; layanan klub sosial untuk tujuan hiburan;
layanan kompetisi musik; layanan pelatih pribadi; layanan pelatihan kebugaran pribadi; layanan pelatihan yang berkaitan
dengan kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan di bidang kesehatan dan kecantikan; layanan penerbitan; layanan
penerbitan elektronik dan online; layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; layanan permainan elektronik, termasuk
penyediaan game komputer on line atau melalui jaringan komputer global; layanan produksi musik; layanan studio rekaman
musik; memberikan pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya di bidang pengembangan pribadi, pengembangan
karir, membangun hubungan, pelatihan, perekrutan, konsultasi bisnis, pengembangan bisnis, dan jaringan dan memberikan
informasi nya; mengatur dan menyelenggarakan upacara penghargaan; mengatur upacara penghargaan dan malam gala
untuk tujuan hiburan; mengorganisir penghargaan yang berkaitan dengan musik; menyediakan berita online, informasi dan
komentar di bidang olahraga, e-sports dan video game; menyediakan game online; menyediakan konten audio online yang
tidak dapat diunduh; menyediakan konten video online yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik (tidak
dapat diunduh); menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyelenggarakan dan menyediakan seminar,
presentasi dan kelompok diskusi dan memberikan pelatihan di bidang pengembangan pribadi, pengembangan karir,
membangun hubungan, pelatihan, perekrutan, konsultasi bisnis, pengembangan bisnis, dan jaringan dan memberikan
informasi nya; menyelenggarakan dan menyelenggarakan acara amal; menyelenggarakan dan menyelenggarakan acara
hiburan dan budaya; menyelenggarakan dan menyelenggarakan acara pelatihan online termasuk pertemuan virtual dan
seminar; menyelenggarakan dan menyelenggarakan acara pendidikan dan pelatihan online termasuk pertemuan virtual dan
seminar; menyelenggarakan dan menyelenggarakan acara rekreasi; menyelenggarakan dan menyelenggarakan kompetisi;
menyelenggarakan dan pementasan acara olahraga dan e-olahraga, kompetisi dan turnamen; menyelenggarakan kompetisi;
menyelenggarakan pameran, konferensi dan seminar dan acara jaringan untuk tujuan budaya; menyelenggarakan pameran,
konferensi dan seminar dan acara jaringan untuk tujuan pendidikan, hiburan dan budaya; menyelenggarakan penghargaan
yang berkaitan dengan musik, film, televisi, dan sinematografi; menyelenggarakan pertemuan dan konferensi;
menyelenggarakan pertemuan dan konferensi untuk tujuan pendidikan atau budaya atau hiburan; menyelenggarakan seminar,
presentasi dan kelompok diskusi dan menyediakan pelatihan untuk tujuan pendidikan di bidang pengembangan pribadi,
pengembangan karir, membangun hubungan, pelatihan, perekrutan, konsultasi bisnis, pengembangan bisnis, dan jaringan
dan memberikan informasi nya; menyelenggarakan, mengorganisir dan menyelenggarakan upacara penghargaan; organisasi,
produksi dan penyediaan acara untuk tujuan hiburan dan budaya; pembinaan pribadi; pendampingan (pendidikan dan
pelatihan); penulisan teks, selain teks publisitas; penyediaan aerobik dan pelatihan latihan lainnya di kelas; penyediaan dan
organisasi game on-line, operasi dan koordinasi turnamen game, liga dan tur untuk tujuan bermain game komputer melalui
sistem berbasis web dan portal on-line untuk gamer; penyediaan fasilitas gimnasium; penyediaan fasilitas mandi berenang;
penyediaan fasilitas olahraga; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas untuk latihan kelompok; penyediaan instruksi
dalam olahraga; penyediaan instruksi yoga dan kelas; penyewaan peralatan olahraga; pertunjukan musik, presentasi dan
pameran; petunjuk gimnasium; produksi musik; publikasi dokumen di bidang sosial; publikasi konten editorial situs yang dapat
diakses melalui jaringan komputer global; sewa kostum.; tari instruksi===
===Layanan komputer, yaitu, desain dan pengembangan platform perangkat lunak untuk menciptakan komunitas virtual bagi
pengguna terdaftar untuk mengatur kelompok dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jaringan sosial, bisnis
dan masyarakat; hosting komunitas situs web online bagi pengguna terdaftar untuk berbagi informasi, foto, konten audio dan
video untuk tujuan jaringan pribadi dan sosial, pengenalan pribadi dan sosial, perkenalan profesional, pengembangan karir,
perekrutan, jaringan, saran bisnis, advokasi, kencan, hubungan, keindahan, kebugaran, kesehatan, mentoring, budaya,
pendidikan, seni, aktivisme, perbaikan diri, humaniora, pemberdayaan pribadi, pemberdayaan individu, masalah gender, studi
lingkungan, isu global , menghubungkan relawan dengan peluang sukarela, mengakses informasi mengenai penyedia layanan
sosial dan amal, kegiatan amal dan program penggalangan dana amal, memungkinkan pengguna untuk membuat hadiah
amal atau sumbangan; jasa desain; jasa desain arsitektur; jasa desain bangunan; jasa desain interior; jasa desain pakaian;
jasa desain perhiasan; jasa desain tekstil; layanan desain kue; layanan desain kustom; layanan desain rumah; layanan desain
untuk furnitur; layanan komputer dalam sifat halaman web yang disesuaikan yang menampilkan informasi yang ditentukan
pengguna atau ditentukan, profil pribadi, audio, video, gambar fotografi, teks, grafis dan data; layanan komputer, yaitu, hosting
fasilitas elektronik bagi orang lain untuk mengatur dan melakukan pertemuan, acara dan diskusi interaktif melalui jaringan
komunikasi; layanan penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, hosting aplikasi perangkat lunak komputer orang lain;
menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jaringan sosial, menciptakan
komunitas virtual, dan transmisi data, teks, informasi, pesan, gambar, grafis, gambar fotografi, video, audio dan konten
audiovisual; menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna online untuk membuat profil
pribadi yang menampilkan informasi jaringan sosial dan untuk mentransfer dan berbagi informasi tersebut di antara beberapa
situs web; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak pemetaan digital untuk digunakan di bidang
sistem informasi geografis dan layanan berbasis lokasi, yaitu perangkat lunak grafis komputer dan perangkat lunak komputer
untuk memberikan informasi mengenai lokasi orang dan aset; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan, pengunduhan, streaming, posting, menampilkan, blogging,
menautkan, berbagi atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi===
===Pengenalan pribadi dan sosial, jaringan pribadi dan sosial, kencan, hubungan dan layanan advokasi; informasi, penasihat
dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan semua hal tersebut di atas.; investigasi swasta; kehilangan layanan properti;
konsultasi di bidang hubungan pribadi; konsultasi styling lemari pakaian pribadi; layanan amal, yaitu memberikan sumbangan
pakaian, barang-barang rumah tangga dan bantuan rumah tangga kepada orang-orang yang membutuhkan; layanan
concierge; layanan hukum; layanan keamanan untuk perlindungan properti dan individu; layanan kencan berbasis internet;
layanan lobi selain untuk tujuan komersial; layanan pengasuh; layanan penitipan anak; layanan perjodohan; layanan resmi
pernikahan; layanan styling lemari pakaian pribadi; lisensi perangkat lunak komputer dan teknologi lainnya; menyediakan
layanan sosial dan informasi di bidang pengembangan pribadi, yaitu perbaikan diri, pemenuhan diri, dan layanan pribadi dan
sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu yang disediakan oleh organisasi amal, filantropi,
sukarelawan, masyarakat dan masyarakat, dan kemanusiaan; penelitian silsilah; pengenalan pribadi dan sosial berbasis
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lokasi, jaringan pribadi dan sosial, kencan, hubungan dan layanan advokasi; pengenalan pribadi dan sosial online, jaringan
pribadi dan sosial, kencan, hubungan dan layanan advokasi; pengenalan pribadi dan sosial, jaringan pribadi dan sosial,
kencan, hubungan dan layanan advokasi yang disediakan melalui aplikasi perangkat lunak untuk perangkat elektronik
portabel; penyewaan pakaian dan kostum, selain kostum teater; rumah duduk===
===Bros; Cincin; Earrings; Gelang; Jam; Kalung; Liontin; Logam mulia dan paduannya; Perhiasan; Pesona; Watches; batu
berharga dan semi-berharga; cincin kunci dekoratif; cincin kunci kulit; cincin kunci, fobs kunci; dasi bar; dasi klip; gelang amal;
gelang manset; jam tangan dengan fitur pedometer; kotak perhiasan; lanyard untuk kunci; lencana logam mulia; lencana pin;
manset link; menonton band; paste perhiasan [perhiasan kostum]; patung, piala, medali dan penghargaan dalam logam mulia;
pemegang kunci; peralatan dan instrumen horologis dan kronometrik; perhiasan sepatu; pesona untuk cincin kunci; pesona
untuk rantai kunci; pin [perhiasan]; pin kerah; rantai kunci untuk digunakan sebagai perhiasan; tag rantai kunci; tersedak===
===Alat tulis; Album; Booklet; Buku; Foto; Gambar; Indeks; Jaringan; Kalender; Karton; Kartu; Kartu pos; Katalog; Kertas;
Litograf; Majalah; Materi cetak dan publikasi cetak; Newsletter; Nibs; Pamflet; Pena; Pensil; Potret; Selebaran; Stensil; Stiker;
Surat kabar; Tinta; Ukiran; Voucher; almanacs ( almanacs ); amplop [alat tulis]; amplop botol kardus atau kertas; artikel untuk
kemasan, pembungkus dan penyimpanan kertas, kardus atau plastik; bahan gambar; bahan kemasan yang terbuat dari pati;
bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan pemodelan; bahan plastik untuk kemasan (tidak
termasuk dalam kelas lain); bantalan [alat tulis]; bantalan tinta; batang tinta; batu tinta [waduk tinta]; bendera kertas; bibs
kertas; blotters (Di dekat Blotters); bobot kertas; bola untuk pena ball-point; bookends (akhir buku); bookmarkers (penanda);
bubble pack (plastik -) untuk pembungkus atau kemasan; buku besar [buku]; buku catatan; buku komik; busur kertas; cetakan
[ukiran]; cetakan grafis; cetakan untuk pemodelan tanah liat [bahan seniman]; coaster kertas; decalcomanias (decalcomanias);
desain bordir [pola]; dian m ch; dispenser pita perekat [persyaratan kantor]; easels pelukis; etsa; file [persyaratan kantor]; file
dokumen [alat tulis]; film plastik untuk pembungkus; film polythene untuk pembungkus atau kemasan; filter kopi (kertas -);
folder [alat tulis]; folder untuk kertas; formulir, dicetak; foto [dicetak]; foto berdiri; gesper kertas; handuk wajah kertas; huruf
[tipe]; india tinta; inkstands (di dalam nya); inkwells (dalam bahasa Inggris); instrumen gambar; jaringan wajah kertas; jarum
etsa; kantong [amplop, kantong] kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong sampah kertas atau plastik; kantor perforator;
kanvas untuk lukisan; karton artikel, yaitu album, kotak, kotak arsip, tabung, tabung surat, buku kartu nama, file, folder, file
suspensi, file saku, dompet flap, dompet portofolio, file slip, file gusset, file kotak, file lengkungan tuas, file majalah, pengikat
cincin, pembagi, penyortiran kertas, catatan reposisi, penanda halaman, amplop, label, tag string, lengan CD / DVD, kartu
nama, modul pengarsipan, baki koleksi desktop, tempat sampah daur ulang, perencana tahun, bookmark; kartu indeks [alat
tulis]; kartu kredit imprinters, non-listrik; kartu pengumuman [alat tulis]; kartu ucapan; kartu ucapan musik; karya seni litografi;
kasus untuk prangko [segel]; kelembaban kontrol lembar kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan; kemasan hadiah;
kemasan kardus; kemasan karton kedap udara; kemasan kertas kedap udara; kertas bercahaya; kertas filter; kertas kemasan;
kertas perkamen; klip kertas; klip uang; klip untuk kantor; kompas untuk menggambar; kotak cat [artikel untuk digunakan di
sekolah]; kotak hadiah; kotak kardus; kotak kardus atau kertas; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dapat dilipat; kotak
kemasan kertas; kotak kertas; kotak tampilan kardus; kotak topi kardus; kuas cat; label, bukan tekstil; laci kertas, wangi atau
tidak; lapisan kertas untuk membungkus; lembaran kertas [alat tulis]; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan
bahan makanan; linen meja kertas; lukisan [gambar], dibingkai atau tidak dibingkai; manifold [alat tulis]; materi pengajaran dan
pengajaran (kecuali aparat); materi seniman; meliputi [alat tulis]; menandai pena [alat tulis]; menggambar bantalan;
menggambar pena; menghapus perisai; menghapus produk; mengoreksi cairan [persyaratan kantor]; mengoreksi kaset
[persyaratan kantor]; mengoreksi tinta [heliografi]; mengukir piring; menulis atau menggambar buku; menulis bahan; menulis
bantalan; menulis instrumen; menulis kapur; menulis kasus [alat tulis]; menulis kasus [set]; menulis makalah; menyalin kertas
[alat tulis]; mesin penajaman pensil, listrik atau non-listrik; nampan cat; nampan huruf; palet untuk pelukis; pantograf
[instrumen gambar]; papan gambar; papan iklan kertas atau kardus; papan klip; papan tulis; pasta pemodelan; pastel [krayon];
patung [statuettes] dari papier m ch; pembungkus botol kardus atau kertas; pemegang buku cek [buku cek]; pemegang
dokumen [alat tulis]; pemegang paspor; pemegang pensil; pemegang prangko [segel]; pemegang timbal pensil; pemodelan
lilin, bukan untuk tujuan gigi; pemodelan tanah liat; pena [persyaratan kantor]; pena air mancur; pena kasus; pena klip; pena
wiper; pengikat daun longgar; penholder (penholder); pensil arang; pensil memimpin; penunjuk bagan, non-elektronik; penutup
paspor; penutup pot bunga kertas; penyaringan bahan [kertas]; perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga;
persyaratan kantor; persyaratan kantor, kecuali furnitur; pisau kertas [pemotong]; pita elastis untuk kantor; pita gummed [alat
tulis]; pita kemasan perekat; pita kertas; pita perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; plakat kertas atau kardus;
pola untuk membuat pakaian; pola untuk pembuatan gaun; poster, buku, majalah, selebaran, brosur, jurnal, dan program
acara; produk kertas sekali pakai, yaitu bentuk kertas potong mati, bib, sapu tangan, coaster, doilies, serbet dan linen meja
kertas; publikasi cetak; rautan pensil, listrik atau non-listrik; saputangan kertas; selulosa asetat film untuk membungkus; serbet
kertas untuk menghapus make-up; serbet meja kertas; set gambar; spesimen tulisan tangan untuk menyalin; stensil kuku;
tabung kardus; taplak meja kertas; tas (kertas kerucut -); tas hadiah; tas untuk kemasan yang terbuat dari kertas
biodegradable; tas untuk kemasan yang terbuat dari plastik biodegradable; tas untuk memasak microwave; tempat tikar
kertas; tikar untuk gelas bir; ukiran foto; wadah kardus untuk kemasan; wadah kartu untuk kemasan; wangi kertas laci
liners===
===(Di dekat Holdalls); Bagasi dan tas jinjing; Dompet; Handbags; Koper; Ransel; bagasi dan tas perjalanan; bagasi tag;
berenang tas; cambuk, harness dan pelana; dompet koin; kantong alat dijual kosong; kantong kosmetik; kantong kulit; kantong
kunci; kasus kesombongan dijual kosong; kasus kosmetik; mencuci tas; payung dan payung; payung tas; pemegang travel
pass menjadi dompet kartu; penyelenggara perawatan untuk perjalanan; piyama tas; rucksacks (karung rucksacks); tas akhir
pekan; tas belanja; tas fashion; tas garmen; tas gelandangan; tas kanvas; tas kulit; tas lipat; tas make-up; tas olahraga; tas
pantai; tas penerbangan; tas penyelenggara; tas sekolah; tas sepatu; tongkat berjalan; tote tas===
===(Di dekat Decanters); Belah; Botol; Cangkir; Jars; Kendi; Lilin; Mug; Peralatan rumah tangga atau dapur dan wadah;
Shaker; Sumpit; Teko; Vas; artikel porselen untuk tujuan dekoratif; artikel untuk tujuan pembersihan; bagian dan perlengkapan
untuk semua barang yang disebutkan di atas.; bahan pembuatan kuas; bajawool; bank koin (celengan); barang pecah belah,
porselen dan gerabah tidak termasuk dalam kelas lain; bubuk compacts; bubuk puff; candelabra [kandil]; cangkir bir; cangkir
lengan kardus; cangkir telur; cetakan cupcake; coaster, bukan kertas dan selain linen meja; cocktail shakers (pengocok
koktail); cupcake baking kasus; dicat barang pecah belah; diffusers minyak aromatik, selain diffusers buluh; dispenser sabun;
kaca yang tidak berfungsi atau semi-kerja (kecuali kaca yang digunakan dalam bangunan); karafes (krim); keranjang bunga
dan tanaman; keranjang kertas limbah; keranjang piknik (dipasang-) termasuk piring; keranjang untuk penggunaan domestik;
kertas minum sedotan; kotak bento; kotak makan siang; kotak makanan ringan; kotak uang; kuas (kecuali kuas cat); kuas
make-up; kue berdiri; loofahs (di dekat loofahs); melayani nampan; minum kapal; minum sedotan; mitt oven; mug perjalanan;
nampan peralatan makan; patung[statuettes] porselen, keramik, gerabah atau kaca; pembakar minyak harum; pembuka botol;
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pengaduk koktail; penutup papan setrika; peralatan makan terletak; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu,
pisau dan sendok; piring [peralatan rumah tangga]; saringan teh; sekrup gabus; set cruet; set rempah-rempah; sikat kosmetik;
sikat rambut; sikat rambut listrik; sisir dan spons; sisir gigi lebar untuk rambut; sisir rambut listrik; stoples apoteker; tankards
(tankard); termos; wadah untuk bunga===
===Barang-barang yang terbuat dari tekstil dan pengganti tekstil; Handuk; Linen; Selimut; Tirai; artikel tekstil dijual sebagai
bagian dari kit kerajinan jarum; bagian dan perlengkapan untuk barang-barang tersebut.; bed spread, seprai; bendera,
spanduk, bunting; buntings bayi; hiasan dinding; kain cetak; kantong tidur; linen rumah tangga; piknik selimut; piyama kasus;
plakat dinding tekstil; saputangan yang terbuat dari tekstil; sarung bantal; selimut bayi; selimut, selimut penutup; tempat tidur
dan penutup meja; tikar [coaster] dan coaster yang terbuat dari tekstil; tirai mandi===
===Alas kaki; Pakaian, alas kaki, penutup kepala; gelang [pakaian]; headwear yaitu, topi, topi, bandana, beanies, ear muffs,
fascinator hats, ikat kepala, jilbab; pakaian pantai, yaitu, topi renang, pakaian renang, bikini, tankinis, celana renang, baju
renang; pakaian tahan air, yaitu, jaket tahan air dan celana tahan air; pakaian, yaitu, sweater dan kaus, kemeja, polo shirt,
blus, atasan kerang, T-shirt, tank top, crop top, kamisol, rompi, tunik, kardigan, bungkus pakaian, celana panjang, celana,
chino, celana pendek, skorts, jeans, legging, jegging, jogging, tracksuits, loungewear, gaun, jumpsuits, playsuits, dungarees,
rok, pakaian luar, yaitu, gilets, jubah, jaket, jaket berlapis, jaket jas, blazer, kimono, jumper, pakaian rajut, hoodie [pakaian],
mantel, parkas, ponchos, snoods, tangan muffs, celemek , kaus, pakaian dalam, pakaian dalam, piyama, baju tidur, gaun
ganti, jubah mandi, bodysuits, kaus kaki, shapewear, korset, nighties, celana dalam, manset; pita keringat; suspender, sabuk
suspender===
===Balon; Layang; Permainan, mainan dan mainan; artikel senam dan olahraga; band latihan; barel untuk anak panah;
baterai dioperasikan kendaraan mainan remote controlled; bermain balon; bermain kartu dan permainan kartu; bola gym; bola
pantai; bola untuk bermain; bola untuk permainan; boneka mainan hewan; dekorasi untuk pohon Natal; di atas kolam rendam
tanah; dumbbells (lonceng bodoh); kelelawar untuk permainan; kelelawar untuk permainan bola; kerajinan model kit (mainan);
keypad game; klub untuk permainan; kolam renang tiup; kostum topeng; latihan beban; lonceng dan dekorasi lainnya untuk
pohon Natal; mainan angka; mainan lembut; mainan musik dan permainan; mainan pembelajaran elektronik; mainan
perkembangan; mainan yang dioperasikan dengan baterai; model mainan; papan permainan; partai nikmat; partai permainan;
pemegang untuk anak panah; penguatan pegangan tangan; peralatan game, yaitu, kursi game interaktif ter komputerisasi
yang dirancang khusus untuk bermain video game; peralatan untuk bermain game elektronik; peralatan video game;
permainan bola; permainan pendidikan; piring terbang mainan dan cakram terbang lainnya; sarung tangan bisbol; sepatu roda
in-line; sepatu roda rol; tali yoga; teka-teki jigsaw; teka-teki kubus; tikar anak panah; tiket undian; unit genggam untuk bermain
game elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528396
: 24/01/2020 00:00:00
: 30 2019 110 331 08/08/2019 DE
: ondeso GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Blumenstr. 16a 93055 Regensburg
:
: Am Seestern 8 40547 Düsseldorf

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Perangkat lunak komputer, direkam; aplikasi perangkat lunak komputer, download; platform perangkat lunak komputer,
direkam atau didownload; program komputer, direkam atau diunduh; program operasi komputer, dicatat.===
===Desain perangkat lunak komputer; analisis sistem komputer; instalasi perangkat lunak komputer; konsultasi keamanan
komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; memperbarui perangkat lunak komputer; pemantauan sistem komputer
dengan akses remote; pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi akses yang tidak sah atau pelanggaran data.;
pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi kerusakan; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman
komputer; pemulihan data komputer; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532787
: 24/01/2020 00:00:00
: 30 2019 110 851 21/08/2019 DE
: Dr. Babor GmbH & Co. KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Neuenhofstraße 180 52078 Aachen
:
: Grüner Weg 1 52070 Aachen

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CLEANFORMANCE
:

591

Uraian Warna

:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 204 dari 595

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536339
: 24/01/2020 00:00:00
: 88534180 24/07/2019 US
: Obagi Cosmeceuticals LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3760 Kilroy Airport Way, Suite 500 Long Beach CA 90806
: Kathryn E. Smith WOOD HERRON & EVANS LLP
: 441 Vine Street, 2700 Carew Tower Cincinnati OH 45202

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BE CONSCIOUS. BE FEARLESS. BE BEAUTIFUL.
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 45
: ===Mempromosikan kesadaran publik tentang keragaman budaya dan etnis, kesetaraan budaya dan etnis dan isu-isu
antarbudaya (Istilah terlalu kabur menurut pendapat Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); memberikan
informasi konsumen di bidang persiapan perawatan kulit dan produk perawatan kulit (Istilah terlalu kabur menurut pendapat
Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); mempromosikan kesadaran masyarakat akan perlunya inklusivitas
budaya dan etnis dalam masyarakat; promosi penjualan untuk orang lain di bidang persiapan perawatan kulit dan produk
perawatan kulit melalui situs web Internet.===
===Menyediakan sebuah situs web yang menampilkan informasi yang berkaitan dengan keragaman etnis dan budaya,
kesetaraan etnis dan budaya, isu-isu antarbudaya dan inklusivitas etnis dan budaya dalam masyarakat (Istilah terlalu kabur
menurut pendapat Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan Umum); layanan jejaring sosial on-line di bidang
keragaman etnis dan budaya, kesetaraan etnis dan budaya, isu-isu antarbudaya dan inklusivitas etnis dan budaya dalam
masyarakat.; menyediakan situs web yang menampilkan informasi yang berkaitan dengan beragam budaya manusia dan
keyakinan dan gaya hidup terkait (Istilah terlalu kabur menurut pendapat Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan
Umum)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536618
: 24/01/2020 00:00:00
:
: Hermann Hartje KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Deichstr. 120-122 27318 Hoya
: Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft MbB
: Hollerallee 73 28209 Bremen

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BRENNABOR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25, 12
: ===Pakaian luar dan pakaian dalam anak-anak, wanita dan pria, yaitu pakaian olahraga, khususnya kaus olahraga, celana
olahraga, penutup kepala, sarung tangan dan sepatu.===
===(Di dekat Pedelecs); Kendaraan untuk digunakan di darat; Kereta bayi; Sepeda; Sepeda motor; ban sepeda; bingkai
sepeda; hub untuk roda sepeda; jari-jari untuk roda sepeda; jaring sepeda; keranjang yang disesuaikan untuk sepeda; lonceng
sepeda; lonceng siklus; moped; motor roda dua.; panniers disesuaikan untuk kendaraan roda dua; pedal sepeda; pelana
sepeda; pelek untuk roda sepeda; pompa untuk ban sepeda; rantai sepeda; rem untuk sepeda dan kendaraan roda dua; roda
sepeda; sepeda dan roda mendukung [bagian dari sepeda, roda]; sepeda dengan motor bantu [motor listrik]; sepeda dengan
motor bantu [motor pembakaran]; sepeda motor [pembakaran motor]; sepeda motor, listrik; setang sepeda; skuter motor;
tabung dalam untuk ban sepeda; trailer untuk digunakan dengan kendaraan roda dua===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201541981
: 24/01/2020 00:00:00
:
: TTZ PLASTK DI TCARET VE SANAY LMTED RKET

Alamat Pemohon

: stoç 17.Ada No:2-4-6-8 Mahmutbey Baclar stanbul

: 3, 44
: ===Kosmetik.===
===Higienis dan perawatan kecantikan bagi manusia, khususnya Jasa dari lembaga kosmetik dan kecantikan.===
540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 205 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: HATCE KUTLUCAN
: Ankara Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Han No 11/306 Caalolu STANBUL

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Titiz
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue and white.
: 21
: ===Alat pembersih non-listrik yang dioperasikan dengan tangan, kuas, selain kuas, wol baja untuk pembersihan, spons untuk
membersihkan, wol baja untuk membersihkan, kain tekstil untuk membersihkan, sarung tangan untuk pencuci piring, mesin
polishing non-listrik untuk tujuan rumah tangga, sapu untuk karpet, mops, sikat listrik, kecuali bagian dari mesin, sikat gigi,
sikat gigi listrik, benang gigi, sikat cukur, sikat rambut, sisir, rumah tangga non-listrik atau peralatan dapur, termasuk dalam
kelas ini , pakaian-pasak, panci dan panci, papan setrika dan penutup berbentuk untuk itu, rak pengeringan untuk mencuci,
gantungan pengeringan pakaian, kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga, akuarium dalam ruangan, terarium dan
vivarium untuk budidaya hewan dan tanaman, ornamen dan barang-barang dekoratif kaca, porselen, gerabah atau tanah liat,
termasuk dalam kelas ini, vas, perangkap tikus, perangkap serangga, penangkap lalat, fly swatter, fly whisks, keran plastik
untuk lubang toilet untuk digunakan melawan tikus dan serangga , bukan bagian dari instalasi sanitasi, perangkat listrik untuk
menarik dan membunuh lalat dan serangga, pembakar parfum, penyemprot parfum, vaporizers parfum, listrik atau non-listrik,
nozel untuk kaleng penyiraman, perangkat penyiraman, kaleng penyiraman taman, kaca yang tidak berfungsi atau semi-kerja,
kecuali kaca bangunan, mosaik kaca dan kaca bubuk untuk dekorasi, kecuali untuk bangunan, wol kaca selain untuk isolasi
atau penggunaan tekstil, coupe sebagai imbalan untuk acara olahraga.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201544542
: 24/01/2020 00:00:00
: 018099266 25/07/2019 EM
: Ewald Dörken AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wetterstr. 58 58313 Herdecke
: KALKOFF & PARTNER PATENTANWÄLTE PartmbB
: Martin-Schmeisser-Weg 3a-3b 44227 Dortmund

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LUCITE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 2
: ===Pelapis dalam sifat cat padat dan cair; Pernis; agen pengikat untuk cat; agglutinants untuk cat; cat dan pencucian; logam
dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, pencetakan dan seni; pelapis menjadi anorganik [cat
atau minyak, selain bahan bangunan]; penebalan untuk pernis; penebalan untuk warna; pengawet dalam sifat cat; pengencer
dan pengental untuk pelapis, pewarna, dan tinta; pengikat untuk pernis; persiapan mengikat untuk cat; pewarna alizarine;
pewarna larut alkohol.; pewarna, pewarna, pigmen dan tinta untuk pewarnaan cat padat dan cair dan pernis; resin alami
mentah untuk produksi cat; terpentin gusi untuk digunakan sebagai cat tipis; tinters untuk cat; warna untuk lapisan permukaan;
zat pelapis yang terbuat dari aspal [cat]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550768
: 24/01/2020 00:00:00
: 88751436 08/01/2020 US
: Build Block Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3003 North 1st San Jose CA 95134
: April L. Besl Dinsmore & Shohl LLP
: 255 E. Fifth St., Suite 1900 Cincinnati OH 45202

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BuildBlock
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36, 37, 42
: ===Layanan investasi real estat; analisis keuangan; analisis keuangan dan layanan penelitian; berbagi ekuitas real estat,
yaitu, mengelola dan mengatur kepemilikan bersama real estat; broker real estat; broker real estat real estat komersial dan
perumahan; daftar real estat; informasi investasi; informasi keuangan bagi investor; investasi keuangan di bidang real estat
komersial dan perumahan; investasi modal ekuitas; jasa keuangan, yaitu, broker catatan real estat; jasa penelitian yang
berkaitan dengan investasi; jasa penelitian yang berkaitan dengan keuangan; jasa penilaian risiko investasi; konsultasi

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 206 dari 595

investasi; konsultasi investasi modal; konsultasi keuangan di bidang broker catatan real estat; konsultasi manajemen real
estat; konsultasi real estat; layanan agen real estat; layanan agen real estat komersial dan perumahan; layanan agen real
estat perumahan; layanan akuisisi real estat; layanan bisnis investasi, yaitu, akuisisi aset dan investasi, konsultasi, penasihat
dan pengembangan; layanan daftar real estat untuk penyewaan perumahan dan penyewaan apartemen; layanan escrow real
estat; layanan informasi ter komputerisasi yang berkaitan dengan investasi; layanan manajemen real estat; layanan
pembiayaan real estat; layanan pemilihan situs real estat untuk berinvestasi di real estat.; layanan penasihat yang berkaitan
dengan investasi dan keuangan; layanan real estat, yaitu, layanan manajemen kondominium; layanan real estat, yaitu,
manajemen properti sewa; layanan real estat, yaitu, memberikan pertanyaan online untuk membantu pengguna menentukan
lingkungan dan komunitas terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu mereka; layanan real estat, yaitu,
penyewaan, broker, penyewaan dan pengelolaan properti komersial, kantor dan ruang kantor; layanan sewa real estat, yaitu,
sewa perumahan; layanan uji tuntas keuangan di bidang real estat; layanan wali amanat real estat; manajemen real estat real
estat komersial dan perumahan; melakukan studi kelayakan keuangan; memberikan informasi di bidang real estat;
memberikan informasi di bidang real estat dengan cara menghubungkan situs web ke situs web lain yang menampilkan
informasi real estat; memberikan informasi di bidang real estat melalui internet; memberikan informasi tentang daftar real estat
perumahan di lingkungan yang berbeda dan masyarakat dari database komputer atau internet; memberikan informasi yang
berkaitan dengan urusan real estat mengenai pembelian dan penjualan rumah dan kondominium baru dan dijual kembali
melalui situs web; mengatur investasi, khususnya, layanan investasi modal, layanan pembiayaan dalam sifat transfer dana
investasi dan layanan transaksi, dan layanan pialang asuransi; menyediakan daftar real estat dan informasi real estat melalui
internet; menyediakan daftar real estat melalui internet; menyediakan daftar real estat perumahan dalam lingkungan dan
masyarakat yang diidentifikasi oleh pengguna melalui database komputer; pembebasan lahan, yaitu, broker real estat;
pembiayaan proyek pembangunan real estat; penelitian investasi; pengadaan real estat untuk orang lain; penilaian dan
pengelolaan real estat; penilaian dan penilaian real estat; penilaian keuangan dan valuasi properti riil; penilaian keuangan
properti pribadi dan real estat; penilaian real estat; penyewaan real estat; penyewaan real estat di sifat apartemen, ruang
kantor; perencanaan keuangan dan layanan penasihat investasi; real estat beberapa layanan listing; real estat crowd funding
jasa keuangan dalam sifat menerima dan mengelola kontribusi moneter dari sekelompok individu, perusahaan, dan
kepercayaan untuk investasi real estat; sewa real estat; sewa real estat di sifat apartemen, ruang kantor===
===Konstruksi, pemeliharaan, dan renovasi properti nyata; jasa bangunan dan konstruksi untuk pengembangan real estat;
jasa kontraktor bangunan umum di bidang konstruksi, pemeliharaan dan renovasi properti komersial dan perumahan; jasa
manajemen proyek konstruksi di bidang real estat komersial dan perumahan; layanan perumahan, yaitu, pengembangan
properti riil, yaitu, perbaikan, renovasi dan konstruksi baru; memberikan informasi di bidang pembangunan real estat properti
komersial dan perumahan; memberikan informasi di bidang pengembangan real estat properti komersial dan perumahan;
memberikan informasi di bidang renovasi real estat properti komersial dan perumahan; pembangunan real estat properti
komersial, perumahan dan hotel.; renovasi dan renovasi properti riil perumahan dan komersial; renovasi real estat properti riil
komersial dan perumahan===
===Layanan pengembangan lahan, yaitu, perencanaan dan peletakan keluar dari perumahan, komersial dan campuranmenggunakan real estat; layanan pengembangan lahan, yaitu, perencanaan dan peletakan bangunan komersial.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201533717
: 25/01/2020 00:00:00
:
: ACULIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Commerce House-V, Besides Vodafone House, Prahladnagar Corporate Road
Ahmedabad 380051, Gujarat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Q-FLUCO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Sediaan obat dan farmasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533907
: 25/01/2020 00:00:00
: 30 2019 027 455 05/12/2019 DE
: Röhm GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dolivostrasse 17 64293 Darmstadt
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PLEXIGLAS
:

591

Uraian Warna

:

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 207 dari 595

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201546621
: 25/01/2020 00:00:00
: 30 2019 027 458 05/12/2019 DE
: Röhm GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dolivostrasse 17 64293 Darmstadt
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PLEXIGLAS THE ORIGINAL BY RÖHM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black, red.
: 17, 1, 2, 19
: ===Karet yang tidak diproses dan semi-olahan, gutta-percha, permen karet, asbes, mika dan pengganti untuk semua bahan
ini; bahan kopling dan lapisan rem, sebagian diproses; bahan restorasi dan perbaikan ban; bahan sintetis dan komposit, yaitu
serat karbon, asetat selulosa, serat optik dan wol kaca; bahan yang tidak diproses dan diproses sebagian termasuk dalam
kelas ini tidak disesuaikan untuk penggunaan tertentu, yaitu poliester, serat mineral, elastomer, serat yang diresapi dengan
resin sintetis; benang plastik untuk solder; benang serat keramik [selain untuk digunakan dalam tekstil]; busa bunga; film
fiksasi; film viskosa, selain untuk tujuan pengemasan dan pembungkusan; gagang dan pendukung karet; isolasi dan
penghalang artikel dan bahan; kantong karet; karet gelang untuk penggunaan komersial dan industri; layar asbes pelindung;
lembaran sintetis mikropori untuk pembuatan pakaian pelindung bekerja pakaian pelindung, pakaian pelindung hujan dan
untuk digunakan dalam pembuatan; membran dan bahan pemfilteran sintetis semi-olahan; menandai kaset; nilon cor pelumas
sendiri untuk digunakan dalam pembuatan; nilon cor untuk digunakan dalam pembuatan; patung dan karya seni, yaitu artikel
dekoratif [lencana] yang terbuat dari mika, artikel dekoratif [lencana] yang terbuat dari karet, patung-patung yang terbuat dari
karet; pengepakan, berhenti dan bahan isolasi; peredam getaran karet; pipa fleksibel, tabung, selang, dan fitting untuk itu,
termasuk katup, non-logam; pita kaca dan kaset; pita perekat, strip, band dan film untuk penggunaan industri; plastik dekoratif
film menjadi produk setengah jadi.; plastik semi-kerja; plastik untuk digunakan dalam pembuatan [dalam bentuk ekstrusi]; resin
sintetis semi-bekerja; segel, sealants dan pengisi; selang fleksibel [bukan logam]; serat kimia bukan untuk penggunaan tekstil;
shock-menyerap buffer karet, tas [amplop, kantong] untuk kemasan; strip sintetis mikropori untuk pembuatan pakaian
pelindung; viscose sheet [produk setengah jadi]===
===Persiapan kimia untuk digunakan dalam industri; bahan kimia dan bahan untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik;
bahan kimia dan bahan yang digunakan dalam ilmu pengetahuan; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; bahan kimia
yang digunakan dalam hortikultura; bahan kimia yang digunakan dalam kehutanan; bahan kimia, bahan kimia dan persiapan

: 17, 1, 19
: ===Cast nilon untuk digunakan dalam pembuatan; Karet yang belum diolah dan semi olahan, gutta-percha, getah, asbes,
Mika dan pengganti untuk semua bahan ini; Pipa fleksibel, tabung, selang, dan Fitting daripadanya, termasuk katup, nonlogam; bahan kemasan dan penyerap guncangan; bahan yang belum diproses dan diproses sebagian termasuk dalam kelas
ini tidak disesuaikan untuk penggunaan tertentu, yaitu poliester, serat Mineral, elastomer, serat diresapi dengan resin sintetis;
benang plastik untuk solder; benang serat keramik [selain untuk digunakan dalam tekstil]; bunga busa; diri pelumas cor nilon
untuk digunakan dalam pembuatan; film fiksasi; film plastik dekoratif menjadi produk setengah jadi.; film viscose, selain untuk
tujuan pengemasan dan Pembungkusan; isolasi dan penghalang artikel dan bahan; kantung karet; karet gelang; kaset anti
korosi; kopling dan rem lapisan; lembaran sintetis microporous untuk pembuatan pakaian pelindung bekerja pakaian
pelindung, pakaian pelindung hujan dan untuk digunakan dalam pembuatan; lembaran viscose [Produk setengah jadi];
membran dan bahan penyaringan sintetis semi-diproses; menandai kaset; menangani dan mendukung karet; patung dan
karya seni, yaitu dekoratif artikel [lencana] terbuat dari Mika, dekoratif artikel [lencana] terbuat dari karet, patung terbuat dari
karet; pelindung asbes layar; pemulihan dan bahan perbaikan ban; pengemasan, penghentian, dan isolasi bahan; peredam
getaran; pita kaca dan kaset; pita perekat, strip, band dan film; plastik semi-bekerja; plastik untuk digunakan dalam pembuatan
[dalam bentuk diekstrusi]; resin sintetis semi-bekerja; segel, sealant dan pengisi; selang fleksibel [bukan logam]; serat kimia
tidak untuk penggunaan tekstil; sintetis dan bahan komposit, yaitu serat karbon, selulosa acetates, serat optik dan kaca wol;
strip sintetis microporous untuk pembuatan pakaian pelindung===
===Pati untuk digunakan dalam manufaktur dan industri; Persiapan kimia untuk digunakan dalam industri; bahan kimia dan
material untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; bahan kimia yang
digunakan dalam Kehutanan; deterjen untuk digunakan di pabrik dan industri; garam untuk keperluan industri; kimia dan
bahan yang digunakan dalam ilmu; kimia yang digunakan dalam hortikultura; komposisi kimia dan organik dan zat untuk
pengobatan kulit dan tekstil; komposisi kimia dan organik untuk digunakan dalam pembuatan makanan dan minuman;
komposisi kimia untuk digunakan dalam konstruksi; komposisi kimia untuk pengolahan air; komposisi untuk pemadaman dan
pencegahan kebakaran; media tanam, pupuk dan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan Kehutanan;
pengisi untuk tubuh kendaraan dan perbaikan ban; penyaringan bahan [kimia, mineral, sayuran dan bahan yang tidak diolah
lainnya]; perekat untuk digunakan dalam industri.; persiapan dan bahan kimia untuk film, fotografi dan percetakan; persiapan
kimia untuk digunakan dalam fotografi; persiapan kimia yang digunakan dalam sains; persiapan tempering dan solder; plastik
yang belum diolah; putties, pengisi dan pasta untuk digunakan dalam industri; resin sintetis, belum diproses; resin yang tidak
diproses dan sintetis; zat kimia untuk melestarikan bahan makanan; zat kimia, bahan kimia dan persiapan kimia, dan elemen
alam; zat penyamakan===
===Aspal; Bahan bangunan dan konstruksi dan elemen, bukan logam; Pipa kaku, bukan logam, untuk membangun; Pitch;
diproses dan bahan semi-olahan tidak disesuaikan untuk penggunaan tertentu, termasuk dalam kelas ini, yaitu pitch, tar, aspal
dan aspal, batu, batu, tanah liat dan mineral, kayu dan kayu buatan; patung dan karya seni yang terbuat dari bahan seperti
batu, beton dan marmer, termasuk dalam kelas.; pintu, gerbang, jendela dan penutup jendela, bukan dari logam; struktur dan
bangunan yang diangkut, bukan dari logam===
540 Etiket
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kimia; bahan penyaringan [kimia, mineral, sayuran dan bahan tidak diproses lainnya]; deterjen untuk digunakan dalam
pembuatan dan industri; garam untuk tujuan industri; komposisi kimia dan organik dan zat untuk pengobatan kulit dan tekstil;
komposisi kimia dan organik untuk digunakan dalam pembuatan makanan dan minuman; komposisi kimia untuk digunakan
dalam konstruksi; komposisi kimia untuk pengolahan air; komposisi untuk pemadaman dan pencegahan kebakaran; media,
pupuk, dan bahan kimia yang berkembang untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; pati untuk
digunakan dalam manufaktur dan industri; pengisi untuk perbaikan bodi dan ban kendaraan; perekat untuk digunakan dalam
industri.; persiapan kimia dan bahan untuk film, fotografi dan pencetakan; persiapan kimia untuk digunakan dalam fotografi;
persiapan kimia yang digunakan dalam ilmu pengetahuan; persiapan tempering dan solder; plastik yang tidak diproses;
putties, pengisi dan kue kering untuk digunakan dalam industri; resin sintetis, tidak diproses; resin yang tidak diproses dan
sintetis; zat kimia untuk melestarikan bahan makanan; zat penyamakan kulit===
===Kaset anti-korosi.===
===Aspal; Bahan dan elemen bangunan dan konstruksi, bukan logam; Pitch; bahan yang tidak diproses dan semi-olahan tidak
disesuaikan untuk penggunaan tertentu, termasuk dalam kelas ini, yaitu pitch, tar, aspal dan aspal, batu, batu, tanah liat dan
mineral, kayu dan kayu buatan; patung dan karya seni yang terbuat dari bahan-bahan seperti batu, beton dan marmer,
termasuk dalam kelas.; pintu, gerbang, jendela dan penutup jendela, bukan logam; pipa kaku, bukan logam, untuk bangunan;
struktur dan bangunan yang dapat diangkut, bukan dari logam===
210
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201548355
: 26/01/2020 00:00:00
: 88559761 01/08/2019 US
: Fidelity Information Services, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 601 Riverside Avenue Jacksonville FL 32204
: David M. Kelly And Lynn M. Jordan Kelly IP, LLP
: 1300 19th Street, NW, Suite 300 Washington DC 20036

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PAYMENTSONE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36, 9, 42
: ===Layanan keuangan, yaitu, pemrosesan transaksi keuangan dan verifikasi kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, cek,
transfer kawat, kliring otomatis [ACH], transfer dana elektronik, deposito, penyelesaian kotor real-time, dan pembayaran;
koleksi, yaitu, koleksi utang; layanan manajemen risiko keuangan yang disediakan sehubungan dengan kartu kredit, kartu
debit, kartu prabayar, cek, transfer kawat, kliring otomatis [ACH], transfer dana elektronik, deposito, penyelesaian kotor realtime, dan pembayaran; layanan penggantian penipuan di bidang pembelian kartu kredit, pembelian kartu debit, pembelian
kartu prabayar, cek, transfer kawat, kliring otomatis [ACH], transfer dana elektronik, deposito, penyelesaian kotor real-time,
dan pembayaran elektronik.; manajemen risiko kredit; memproses pembayaran dan transaksi elektronik yang dilakukan
melalui kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, cek, transfer kawat, kliring otomatis [ACH], transfer dana elektronik, deposito,
penyelesaian kotor real-time, dan pembayaran; transfer dana elektronik===
===Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan dalam pemrosesan
dan verifikasi transaksi keuangan, pemrosesan pembayaran, transfer dana, penagihan, koleksi, kartu kredit, kartu debit, dan
pemrosesan kartu prabayar.===
===Layanan Software as a service (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pemrosesan dan verifikasi transaksi
keuangan, pemrosesan pembayaran, transfer dana, penagihan, koleksi, kartu kredit, kartu debit, dan pemrosesan kartu
prabayar.===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201360100
: 27/01/2020 00:00:00
:
: T3 Micro, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 228 MAIN STREET, STE 12 Venice CA 90291
:
: 600 Peachtree St., NE STE 5200, c/o TM DKT CLK Atlanta GA 30308-2216

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: T3
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 8, 11
: ===Pelurus rambut elektrik; listrik tangan memegang rambut styling besi.===
===Pengering rambut elektrik; filter air.; pengering rambut diffusers; shower kepala===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531841
: 28/01/2020 00:00:00
: 30 2019 019 303 14/08/2019 DE
: pro med instruments GmbH, Herstellung und Vertrieb medizinisch-technischer

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bötzinger Str. 38 79111 Freiburg
:
: Kaiser-Joseph-Straße 284 79098 Freiburg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black, white.
: 10
: ===Implan; Peralatan dan instrumen bedah, medis, gigi dan hewan; bahan jahitan; instrumen untuk bedah elektrik dan bedah
saraf.; pemegang invasif dan non-invasif untuk keperluan bedah, aksesoris untuk meja operasi, retractors untuk memegang
membuka akses bedah, mengimplementasikan operasi, instrumen stereotaktik; peralatan medis dan terapeutik dan
instrumen===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532624
: 28/01/2020 00:00:00
: 302019000058791 07/08/2019 IT
: FERRERO S.P.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Piazzale Pietro Ferrero 1 I-12051 ALBA, CUNEO
:
: Corso Emilia, 8 I-10152 Torino

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Brown, beige, green, yellow, white and silver.
: 30
: ===Kue; Madu; Permen; Spread berbasis cokelat; Spread berbasis cokelat juga mengandung kacang; cokelat; es krim;
menyebar Maple.; minuman berbasis kakao; produk cokelat; selai berbasis kakao===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532748
: 28/01/2020 00:00:00
:
: Dr. Rainer Babiel , Sabine Babiel neé Hofmann

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unter den Eichen 59 D 40625 Düsseldorf
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Shazay
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 21, 44
: ===Produk kosmetik.===
===Sikat.===
===Kesehatan dan perawatan kecantikan.===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533849
: 28/01/2020 00:00:00
:
: Traeger Pellet Grills, LLC

Alamat Pemohon

: 1215 E. Wilmington Ave., #200 Salt Lake City UT 84106
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Christopher M. Dolan Barnes & Thornburg LLP
: One North Wacker Drive, Suite 4400 Chicago IL 60606

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TRAEGER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 4, 21, 9, 11, 30
: ===Layanan toko eceran, termasuk on-line layanan toko ritel, yaitu, Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan
barbekyu dan aksesoris panggangan barbekyu, pelet kayu untuk Merokok, memanggang, dan makanan penyedap,
panggangan meliputi, peralatan memasak, rak memasak, termostat untuk panggangan barbekyu, termometer daging,
barbekyu mitts, saus barbekyu, barbekyu kering menggosok, bumbu, yaitu, Barbecue getar, barbekyu bumbu, rempah-bumbu,
buku masak, Barbecue Touch-up cat, Bagian Layanan barbekyu, baterai Pakaian.===
===Kayu pelet untuk memanggang, Merokok dan makanan penyedap.===
===Peralatan masak.===
===Perangkat lunak aplikasi mobile yang dapat didownload yang menampilkan artikel informasi dan instruksional dan video
yang berhubungan dengan memasak, memanggang, dan keterampilan kuliner; perangkat kontrol digital untuk digunakan
dengan panggangan barbekyu luar ruangan dan perokok barbekyu, yaitu, remote control, kotak kontrol digital dalam sifat
kontroler elektronik, kotak kontrol digital plugin yang Pengontrol elektronik, kotak remote control digital, dan kotak kontrol
remote digital plugin.; perangkat lunak aplikasi mobile download untuk melihat kelas memasak online; perangkat lunak
komputer dan perangkat keras untuk digunakan dalam mengendalikan panggangan barbekyu dan perokok barbekyu===
===Aksesoris panggangan, yaitu, rak memasak khusus diadaptasi untuk panggangan barbekyu; Pemanggang barbekyu;
barbekyu perokok.===
===Bumbu; HAM, ikan, ayam dan daging sapi glazes.; Saus barbekyu; barbekyu kering menggosok; bumbu dan bumbu untuk
digunakan dengan memanggang dan Merokok makanan; memanggang bumbu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535042
: 28/01/2020 00:00:00
: 2019-103229 30/07/2019 JP
: MEIJI HOLDINGS CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 104-0031
:
: Nihonbashi Kimura Bldg. 7F, 16-3, Nihonbashi 1-Chome, Chuo-Ku, Tokyo 103-0027

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Now ideas for wellness
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 5, 29, 30, 31
: ===Bir; air mineral [minuman]; esensi untuk membuat minuman non-alkohol, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk
membuat minuman.; jus buah; jus sayuran [minuman]; minuman berkarbonasi non-alkohol; minuman non-alkohol; minuman
whey; persiapan untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman non-alkohol===
===Persiapan farmasi; enzim untuk keperluan medis; formula bayi; fungisida untuk penggunaan pertanian; herbisida untuk
penggunaan pertanian.; insektisida untuk penggunaan pertanian; makanan diet diadaptasi untuk tujuan medis; makanan untuk
bayi; memberi makan aditif untuk digunakan sebagai suplemen gizi; minuman Diet diadaptasi untuk tujuan medis; minuman
untuk bayi; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan manusia; persiapan hewan; sediaan
kimia untuk keperluan farmasi; suplemen diet untuk hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen nutrisi; tepung
lakteal untuk bayi===
===Margarin; Mentega; Minuman bakteri asam laktat; Minyak dan lemak nabati; Yoghurt; jeli untuk makanan.; kacang,
disiapkan; keju; keripik kentang; krim, menjadi produk susu; minuman berbasis yogurt; minuman susu, susu mendominasi;
produk susu; sup; sup kari, sup dan sup kari yang dimasak sebelumnya; susu; susu kedelai===
===Biskuit; Bumbu; Permen; Sandwich; Teh; campuran manisan instan; cokelat; es krim; kakao [dipanggang, bubuk, digranul,
atau dalam minuman]; kopi [dipanggang, bubuk, digranul, atau dalam minuman]; kue bubuk; kue pretzel; makanan yang luar
biasa; minuman berbasis cokelat; minuman berbasis kakao; minuman berbasis kopi; minuman berbasis teh; pemanis alami;
permen karet; persiapan sereal; pizza; roti dan roti; saus [bumbu]; sereal sarapan; spread berbasis cokelat.===
===Bahan makanan hewani; pakan ternak campuran; persiapan penggemukan ternak.===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201544659
: 28/01/2020 00:00:00
: 2019-102413 29/07/2019 JP
: FAST RETAILING CO., LTD.

Alamat Pemohon

: 717-1, Sayama, Yamaguchi City Yamaguchi 754-0894

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 211 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KUBOTA Eiichiro
: KUBOTA, 9th floor Kamiyacho Prime Place, 1-17, Toranomon 4-chome, Minato-ku
Tokyo 105-0001

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FAST RETAILING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 41, 45
: ===Iklan; Layanan amal, yaitu, mengorganisir dan melaksanakan program relawan dan proyek pelayanan masyarakat;
Pemasaran; bantuan manajemen komersial atau industri; fungsi kantor; layanan ritel atau layanan grosir untuk alas kaki;
layanan ritel atau layanan grosir untuk artikel pribadi; layanan ritel atau layanan grosir untuk dompet; layanan ritel atau
layanan grosir untuk handuk; layanan ritel atau layanan grosir untuk kain tenun dan tempat tidur; layanan ritel atau layanan
grosir untuk ornamen pribadi [perhiasan, perhiasan (Am.)]; layanan ritel atau layanan grosir untuk pakaian; layanan ritel atau
layanan grosir untuk penutup kepala untuk dipakai; layanan ritel atau layanan grosir untuk popok; layanan ritel atau layanan
grosir untuk tas dan kantong; manajemen bisnis; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi penjualan
dan skema insentif promosi yang melibatkan perangko perdagangan; pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial
atau periklanan; pemrosesan administratif pesanan pembelian; penyelenggaraan peragaan busana untuk tujuan promosi;
promosi penjualan untuk orang lain; promosi penjualan untuk orang lain dalam kaitannya dengan alas kaki; promosi penjualan
untuk orang lain dalam kaitannya dengan kain tenun dan tempat tidur; promosi penjualan untuk orang lain dalam kaitannya
dengan pakaian; promosi penjualan untuk orang lain dalam kaitannya dengan popok; promosi penjualan untuk orang lain
dalam kaitannya dengan tas dan kantong; promosi penjualan untuk orang lain sehubungan dengan artikel pribadi.===
===Organisasi koleksi moneter; agen untuk broker agen mempercayakan dengan perdagangan on-commission di pasar
domestik sekuritas, indeks sekuritas berjangka dan pilihan sekuritas; agen untuk broker agen mempercayakan dengan
perdagangan on-commission di pasar luar negeri sekuritas dan indeks sekuritas berjangka; agen untuk broker perjanjian
sekuritas ke depan, untuk perjanjian berjangka indeks sekuritas ke depan, untuk perjanjian maju pilihan sekuritas, transaksi
spot dan forward indeks sekuritas berjangka; agen untuk broker sekuritas, indeks sekuritas berjangka, pilihan sekuritas, dan
sekuritas pasar luar negeri berjangka; agen untuk langganan obligasi; agen untuk perdagangan berjangka komoditi; akuisisi
dan pengalihan klaim moneter; broker pembelian kredit; broker untuk likuidasi sekuritas; jaminan tanggung jawab dan
penerimaan tagihan; koleksi pembayaran barang yang diserahkan; layanan agen real estat untuk pembelian atau penjualan
bangunan; layanan agen real estat untuk pembelian atau penjualan tanah; layanan agen untuk penyewaan atau penyewaan
bangunan; layanan agen untuk penyewaan atau penyewaan lahan; layanan broker yang berkaitan dengan langganan atau
penawaran sekuritas; layanan manajemen real estat untuk pembelian dan penjualan bangunan; layanan terkait letter-of-credit;
lembaga untuk asuransi non-jiwa; manajemen keuangan program beasiswa; manajemen real estat sehubungan dengan
pembelian dan penjualan tanah; memberikan hibah proyek untuk proyek-proyek lingkungan; memberikan informasi pasar
saham; memberikan informasi tentang bangunan atau tanah [urusan real estat]; menyediakan beasiswa pendidikan;
menyediakan beasiswa perguruan tinggi; pembelian dan penjualan sekuritas; penawaran efek; penerbitan token nilai;
penerimaan simpanan [termasuk penerbitan obligasi pengganti] dan penerimaan deposito angsuran interval tetap;
pengelolaan bangunan; pengelolaan lahan; penggalangan dana amal; penggalangan dana amal mengingat kegiatan sukarela
dan kesejahteraan; penilaian antik; penilaian batu mulia; penilaian keuangan kredit perusahaan; penilaian mobil bekas;
penilaian real estat; penilaian seni; penjaminan asuransi jiwa; penjaminan asuransi non-jiwa; penjaminan efek; penyelesaian
pertukaran domestik; penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa; penyewaan atau penyewaan bangunan; penyewaan mesin
teller otomatis.; penyewaan tanah; penyimpanan barang berharga termasuk sekuritas dan logam mulia [layanan penyimpanan
aman]; perdagangan berjangka indeks sekuritas; perdagangan berjangka sekuritas pasar luar negeri; perdagangan opsi
sekuritas; perhitungan tingkat premi asuransi; pertukaran uang [bertukar uang]; perwalian kontrak berjangka keuangan;
perwalian uang, sekuritas, klaim moneter, milik pribadi, tanah, hak atas tanah, hak permukaan atau sewa atas tanah; pialang
asuransi jiwa; pinjaman [pembiayaan] dan diskon tagihan; pinjaman sekuritas; sewa dispenser tunai; sewa uang kertas dan
koin menghitung atau mesin pengolahan; transaksi valuta asing; untuk mengumpulkan pembayaran gas atau listrik===
===Mengatur dan mengadakan acara hiburan untuk memberikan hadiah kepada perusahaan atau individu yang telah
membuat sejumlah besar sumbangan amal; layanan hiburan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni,
kerajinan tangan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; mengatur, menyelenggarakan, dan mengatur seminar; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas
olahraga; menyediakan gambar dan video online, tidak dapat diunduh, melalui jaringan komputer; menyediakan publikasi
elektronik; menyelenggarakan, menyelenggarakan dan menyelenggarakan seminar di bidang fashion; menyelenggarakan,
menyelenggarakan dan menyelenggarakan seminar di bidang koordinasi fashion; organisasi acara olahraga; organisasi
kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penyelenggaraan
peragaan busana untuk tujuan hiburan; penyewaan peralatan olahraga.; produksi program radio atau televisi di bidang
fashion; produksi rekaman musik dan video; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; referensi perpustakaan sastra dan
catatan dokumenter===
===Menyediakan sepatu untuk orang-orang yang membutuhkan [layanan amal]; informasi yang berkaitan dengan layanan
koordinasi mode untuk individu; informasi yang berkaitan dengan layanan koordinasi mode untuk individu melalui Internet; jasa
konsultasi di bidang personal fashion; konsultasi di bidang fashion pribadi; layanan informasi jaringan sosial dalam kaitannya
dengan pencarian, menghubungkan dan memperkenalkan teman-teman untuk pengguna pada umumnya melalui Internet.;
layanan jejaring sosial on-line; layanan styling lemari pakaian pribadi; memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan
mode pribadi; menyediakan pakaian bagi orang-orang yang membutuhkan [layanan amal]; meramalkan layanan dalam sifat
peramalan; penyediaan informasi mengenai mode pribadi; penyewaan pakaian dan ornamen pribadi untuk dikenakan, dan
layanan informasi mengenai penyewaan pakaian dan ornamen pribadi untuk dikenakan; sewa ornamen rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528579
: 29/01/2020 00:00:00
: 4596896 06/11/2019 FR
: CC RECORDS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: A-65-01-04-06 A-65-01-04-06 Flamingo Villas
:
: 144 rue de Courcelles F-75017 Paris

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Chilled Cow
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 25, 41
: ===Buku; Produk pencetakan (barang cetakan); alat tulis; album; bahan pengajaran atau pengajaran (kecuali peralatan);
bahan seniman; foto-foto; gambar; handuk muka dari kertas; instrumen menggambar; jenis pencetakan; kalender; kantong
sampah dari kertas atau plastik.; kardus; kartu-kartu; karya seni litograf; kertas; koran; kotak yang terbuat dari karton atau
kertas; kuas cat; linen meja dari kertas; lukisan (gambar), dibingkai atau dibingkai; materi penjilidan; pamflet; perekat untuk
alat tulis atau keperluan rumah tangga; pola untuk menjahit; poster; prospektus; saputangan kertas; syarat kantor (kecuali
furnitur); tas (amplop, kantung) dari kertas atau plastik, untuk kemasan; tisu toilet; ukiran (karya seni)===
===Alas kaki; Dasi; Kamar tidur sandal; Kaus kaki; Kemeja; Pakaian; Pakaian.; Syal; alas kaki pantai; alas kaki untuk
olahraga; bulu (pakaian); headwear; ikat pinggang (pakaian); pakaian dari kulit; sarung tangan (pakaian); sepatu ski===
===Hiburan; Pemesanan kursi untuk pertunjukan; Pendidikan; Penyewaan televisi; informasi hiburan; informasi yang berkaitan
dengan pendidikan; kegiatan olahraga dan budaya; latihan; layanan fotografi; layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer; layanan perjudian; organisasi dan penyelenggaraan konferensi; organisasi kompetisi (pendidikan atau
hiburan); organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; pelatihan kembali kejuruan; peminjaman buku;
pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium; pengorganisasian dan penyelenggaraan kongres; penyediaan fasilitas rekreasi;
penyediaan film yang tidak dapat didownload melalui layanan video-on-demand; persewaan pemandangan pertunjukan;
produksi gambar bergerak; publikasi buku; publikasi elektronik buku dan jurnal online.===
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: Dark blue, light blue, dark purple, light purple, green, light green, and white.
: 41, 9, 42
: ===Memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan; layanan pendidikan, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan, kongres, simposium, eksposisi, seminar, kelas, konferensi, lokakarya, pelatihan,
layanan pendidikan dan hiburan untuk retret, ceramah, sesi tutorial, webinar, kursus, serta pengajaran dan kuliah; layanan
ujian pendidikan; memberikan pelatihan bersertifikat untuk digunakan dalam manajemen hubungan pelanggan (CRM),
otomasi pemasaran, otomasi penjualan, layanan dan dukungan pelanggan, manajemen data, analisis prediktif, data besar dan
analisis data bisnis dan visualisasi, pemrosesan peristiwa kompleks, pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, sosial;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan, kongres, simposium, eksposisi, seminar, kelas, konferensi,
lokakarya, pelatihan, layanan pendidikan dan hiburan untuk retret, ceramah, sesi tutorial, webinar, kursus, dan acara
pengajaran dan kuliah; menyediakan modul pembelajaran, kursus, dan kelas interaktif di bidang layanan komputer online,
mengelola data, pengembangan perangkat lunak dan aplikasi, pemrograman, dan implementasi, bisnis, pemasaran, promosi,
manajemen hubungan pelanggan, penjualan, layanan pelanggan, analisis data, intelijen bisnis,; menyediakan podcast dan
webcast di bidang bisnis, pemasaran, promosi, manajemen hubungan pelanggan, penjualan, layanan pelanggan, analisis
data, intelijen bisnis, pendidikan dan pelatihan, pengembangan profesional, media sosial, tanggung jawab sosial perusahaan,
filantropi, pemberian amal, e-commerce; menyediakan publikasi online dalam bentuk buletin, buletin, artikel, laporan, buku,
blog, dan majalah, di bidang bisnis, pemasaran, promosi, manajemen hubungan pelanggan, penjualan, layanan pelanggan,
analisis data, intelijen bisnis, pendidikan dan pelatihan; menyelenggarakan hiburan, acara budaya, dan acara budaya
langsung, yaitu, presentasi pertunjukan tari dan musik live, pertunjukan pertunjukan langsung dan konser, penyelenggaraan
acara seni, perencanaan dan penyelenggaraan pesta dan acara penghargaan untuk orang-orang dan organisasi, mengatur
kontes, pengorganisasian dan hosting===
===Perangkat lunak; alat pengembangan perangkat lunak, alat pengembangan perangkat lunak yang dapat diunduh,
perangkat lunak dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengembangkan, menyesuaikan, dan mengelola sistem

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 213 dari 595

komputer, aplikasi perangkat lunak seluler dan komputer, situs web, antarmuka klien, kerangka kerja, dan template.;
perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh; perangkat lunak dalam sifat aplikasi seluler; perangkat lunak
pengoperasian komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak, perangkat lunak yang dapat diunduh,
perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh, dan perangkat lunak dalam sifat aplikasi mobile untuk digunakan dalam
manajemen hubungan pelanggan (CRM), otomasi pemasaran, otomasi penjualan, manajemen kinerja penjualan, manajemen
layanan lapangan, pemetaan dan perencanaan rute, pelanggan; perangkat lunak, perangkat lunak yang dapat diunduh,
perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh, dan perangkat lunak yang bersifat aplikasi mobile di bidang bisnis,
pemasaran, promosi, penjualan, layanan pelanggan, analisis data, intelijen bisnis, pendidikan dan pelatihan, media sosial,
sosial perusahaan; perangkat lunak, perangkat lunak yang dapat diunduh, perangkat lunak berbasis cloud yang dapat
diunduh, dan perangkat lunak yang bersifat aplikasi mobile untuk integrasi sistem komputer, aplikasi, data, dan basis data;
perangkat lunak, perangkat lunak yang dapat diunduh, perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh, dan perangkat
lunak yang bersifat aplikasi mobile untuk mengelola, menyimpan, menganalisis, mengamankan, menguji, dan mengautentikasi
data, data bisnis, data pelanggan, analisis data, basis data, interaksi dan informasi pelanggan; perangkat lunak, perangkat
lunak yang dapat diunduh, perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh, dan perangkat lunak yang bersifat aplikasi
mobile untuk pembuatan dan konektivitas ke antarmuka pemrograman aplikasi (API), tata kelola dan manajemen layanan
web, API dan aplikasi integrasi, pengembangan dan penyebaran integrasi===
===Perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; desain dan pengembangan perangkat keras komputer, dan desain,
pengembangan, instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak dan situs web; hosting platform pembelajaran online dan sistem
manajemen pembelajaran.; hosting server; menyediakan mesin pencari untuk internet; menyediakan penggunaan sementara
alat pengembangan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; pengembangan perangkat lunak komputer dan layanan
konsultasi teknis; pengembangan perangkat lunak komputer dan layanan konsultasi teknis di bidang bisnis, pemasaran,
promosi, manajemen hubungan pelanggan, penjualan, layanan pelanggan, analisis data, intelijen bisnis, pendidikan dan
pelatihan, media sosial, tanggung jawab sosial perusahaan, filantropi, e-commerce, dan; perangkat lunak sebagai layanan
(SaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh di bidang bisnis, pemasaran, promosi, penjualan, layanan pelanggan, analisis data, intelijen bisnis, pendidikan dan
pelatihan,; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen hubungan pelanggan (CRM),
otomasi pemasaran, otomasi penjualan, manajemen kinerja penjualan, manajemen layanan lapangan, pemetaan; perangkat
lunak sebagai layanan (SaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk integrasi sistem komputer, aplikasi, data, dan basis data; perangkat lunak sebagai layanan
(SaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk pembuatan dan konektivitas ke antarmuka pemrograman aplikasi (API), tata kelola dan manajemen layanan
web, API dan aplikasi integrasi, pengembangan; perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengembangkan,
menyesuaikan, dan mengelola sistem komputer, aplikasi perangkat lunak seluler dan komputer, situs web, antarmuka klien,
kerangka kerja, dan template===
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510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 4
: ===Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, khususnya 1, 2-cyclohexane dikarboksilat acid diisononyl Ester (dinch),
diisopentyl Terephthalate, 1, 3-butadiena, 1, 2-butadiena, 1-butena, 2-prolheptanol (2-pH), diisobutene, diisononyl phthalate
(dinp), di-n-butena, ethyl tert.-butil eter (etbe), gas cair, campuran gas cair (terdiri dari propana, n-Butana dan isobutana),
isobutena, isobutane, aerosol, isononanol (INA) (alkohol), isononyl benzoat (INB), isotridecanol (itda), metil tert.-butil eter
(MTBE dan MTBS dan MTBE S dan mbtbe T) (aditif kimia untuk bahan bakar motor , karburan, pelumas dan bahan bakar), nButana, minyak Oxo Diperoleh dari produksi 2-pH (kimia), minyak Oxo Diperoleh dari produksi Ina (kimia), minyak Oxo
Diperoleh dari produksi itda (kimia), propana untuk digunakan dalam industri, raffinates (bahan kimia), yaitu campuran dari
bahan baku yang mengandung C4 aliran atau hidrokarbon, anhidrat dan azeotropik tert.-butanol (TBA), tetrabutane,
tetrabutene, tributene untuk digunakan dalam industri , trimethylhexanal (TMH), hidrogen (pada berbagai tingkat tekanan), 2, 2
'-bis [(1, 1 '-biphenyl-2, 2 '-diyl) phosphite]-3, 3 '-di-tert.-Butyl-5, 5 '-dimethoxy-(fosfor ligand, Co-Catalyst); bahan kimia,
khususnya plasticizers, untuk digunakan dalam pembuatan dan pengolahan plastik; plasticizer; plasticizer alkohols, khususnya
untuk digunakan dalam plastik, khususnya PVC lembut.===
===Minyak, gemuk, pelumas dan bahan bakar (termasuk bahan bakar motor), khususnya diisobutenes (gas Butana menjadi
bahan bakar), ethyl tert-butil eter (ETBE) (gas Butana yang bahan bakar), gas cair, campuran gas cair, bahan bakar atau aditif
non-kimia untuk bahan bakar, dalam minyak Oxo tertentu yang Diperoleh dari produksi INA, minyak Oxo Diperoleh dari
produksi ITDA, minyak Oxo Diperoleh dari produksi 2-PH , Butana mentah (gas Butana yang menjadi bahan bakar),
tetrabutane (gas Butana yang menjadi bahan bakar), tetrabutena (gas Butana yang menjadi bahan bakar), Tri-n-buttene (gas
Butana menjadi bahan bakar), hidrogen (pada berbagai tingkat tekanan) (bahan bakar, aditif non-kimia untuk minyak, gemuk,
pelumas dan bahan===
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:
: 9, 42
: ===Ilmiah, bahari, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), alat
bantu hidup dan mengajar, instrumen dan sensor, termasuk aparat, instrumen dan sensor untuk mengukur kandungan klorofil
dalam tanaman, aparat, instrumen dan sensor untuk mengukur kandungan pupuk tanah, aparat, instrumen dan sensor untuk
mengukur persyaratan nitrogen tanaman dan peralatan dan instrumen untuk mengukur dan dosis pupuk , unit injeksi pupuk,
yaitu, perangkat yang terhubung ke saluran distribusi air, yang secara otomatis menyuntikkan proporsi pupuk yang telah
ditentukan ke dalam sistem irigasi yang digunakan oleh kompleks rumah kaca, peralatan, instrumen dan sensor untuk
mengukur curah hujan, peralatan, instrumen dan sensor untuk mengukur kandungan mineral dalam tanah; Manometer; alat
untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; aplikasi (aplikasi); compact disc, DVD dan media
perekaman digital lainnya; detektor gas; menghitung mesin, peralatan pengolahan data, komputer; mengukur dan
mengendalikan peralatan dan instrumen elektronik, sensor untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, akuakultur dan
kehutanan dan layanan maritim; operator data magnetik, cakram rekaman; peralatan laboratorium, instrumen, dan sensor
untuk pengurangan NOx dan SOx; peralatan pengolahan data komputer dan perangkat lunak komputer untuk mengendalikan
dan mengatur dispersi pupuk; peralatan, instrumen, dan sensor untuk kontrol emisi NOx dan SOx; peralatan, instrumen, dan
sensor untuk menyalurkan bahan bakar cair, aditif bahan bakar, aditif kimia, bensin dan diesel untuk stasiun servis dan
aksesorinya, khususnya perangkat pengukuran, perangkat pemantauan, dan dispenser dosis; perangkat lunak komputer untuk
mengeluarkan bahan bakar cair, aditif bahan bakar, aditif kimia, bensin dan diesel untuk stasiun layanan dan aksesoris
mereka, khususnya perangkat pengukuran, perangkat pemantauan dan dispenser dosis.; perangkat lunak komputer untuk
mengukur dosis dan pencampuran gas dan cairan, perangkat lunak komputer untuk kontrol emisi NOx dan SOx, perangkat
lunak komputer untuk pengurangan NOx dan SOx; perangkat lunak komputer, termasuk perangkat lunak untuk mengukur
persyaratan nitrogen tanaman dan perangkat lunak untuk mengukur, memvariasikan dan mendistribusikan pupuk, perangkat
lunak untuk mengukur kandungan klorofil dalam tanaman, perangkat lunak untuk mengukur kandungan pupuk tanah,
perangkat lunak untuk mengukur kandungan mineral dalam perangkat lunak tanah untuk mengukur dosis dan pencampuran
gas dan cairan; unit pengukuran dosis otomatis untuk mengukur, dosis dan pencampuran gas dan cairan, terutama terdiri dari
perangkat lunak, panel kontrol elektronik, sensor, injektor, flow meter, saklar aliran dan tekanan, indikator tekanan dan
regulator, katup pengukuran dan unit peringatan===
===Analisis industri dan layanan penelitian; Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Jasa
ilmiah dan teknologi dan penelitian dan desain yang terkait dengannya; analisis industri dan jasa penelitian yang berkaitan
dengan pertanian, hortikultura, akuakultur dan kehutanan dan jasa maritim; analisis industri dan layanan penelitian yang
berkaitan dengan pengukuran kandungan klorofil pada tanaman, mengukur kandungan pupuk tanah, mengukur kebutuhan
nitrogen tanaman dan mengukur, bervariasi dan mendistribusikan pupuk, mengukur curah hujan, mengukur kandungan
mineral dalam tanah, NOx dan SOx kontrol emisi, NOx dan SOx pengurangan.; layanan ilmiah dan teknologi yang berkaitan
dengan pertanian, hortikultura, akuakultur dan kehutanan dan jasa maritim===
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:
: 1, 4
:
===Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, khususnya 1, 2-cyclohexane dikarboksilat acid diisononyl Ester (dinch),
diisopentyl Terephthalate, 1, 3-butadiena, 1, 2-butadiena, 1-butena, 2-prolheptanol (2-pH), diisobutene, diisononyl phthalate
(dinp), di-n-butena, ethyl tert.-Butyl eter (etbe), gas cair, campuran gas cair (terdiri dari propana, n-Butana dan isobutana),
isobutena, isobutane, aerosol, isononanol (INA) (alkohol), isononyl benzoat (INB), isotridecanol (itda), metil tert.-Butyl eter

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 215 dari 595

(MTBE dan MTBS dan MTBE S dan mbtbe T) (aditif kimia untuk bahan bakar motor , karburan, pelumas dan bahan bakar), nButana, minyak Oxo Diperoleh dari produksi 2-pH (kimia), minyak Oxo Diperoleh dari produksi Ina (kimia), minyak Oxo
Diperoleh dari produksi itda (kimia), propana untuk digunakan dalam industri, raffinates (bahan kimia), yaitu campuran dari
bahan baku yang mengandung C4 aliran atau hidrokarbon, anhidrat dan azeotropik tert.-butanol (TBA), tetrabutane,
tetrabutene, tributene untuk digunakan dalam industri , trimethylhexanal (TMH), hidrogen (pada berbagai tingkat tekanan), 2, 2
'-bis [(1, 1 '-biphenyl-2, 2 '-diyl) phosphite]-3, 3 '-di-tert.-Butyl-5, 5 '-dimethoxy-(fosfor ligand, Co-Catalyst); bahan kimia,
khususnya plasticizers, untuk digunakan dalam pembuatan dan pengolahan plastik; plasticizer; plasticizer alkohols, khususnya
untuk digunakan dalam plastik, khususnya PVC lembut.===
===Minyak, gemuk, pelumas dan bahan bakar (termasuk bahan bakar motor), khususnya diisobutenes (gas Butana menjadi
bahan bakar), ethyl tert-butil eter (ETBE) (gas Butana yang bahan bakar), gas cair, campuran gas cair, bahan bakar atau aditif
non-kimia untuk bahan bakar, dalam minyak Oxo tertentu yang Diperoleh dari produksi INA, minyak Oxo Diperoleh dari
produksi ITDA, minyak Oxo Diperoleh dari produksi 2-PH , Butana mentah (gas Butana yang menjadi bahan bakar),
tetrabutane (gas Butana yang menjadi bahan bakar), tetrabutena (gas Butana yang menjadi bahan bakar), Tri-n-buttene (gas
Butana menjadi bahan bakar), hidrogen (pada berbagai tingkat tekanan) (bahan bakar, aditif non-kimia untuk minyak, gemuk,
pelumas dan bahan===
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: Blue.
: 35, 36, 38, 41, 9, 42, 45
:
===Kompilasi dan pengelolaan database terkomputerisasi dan layanan konsultasi yang terkait dengannya; jasa konsultasi
pengembangan usaha bisnis baru; layanan analisis data bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi
bisnis di bidang bisnis, pemasaran, promosi, manajemen hubungan pelanggan, penjualan, layanan pelanggan, analisis data,
intelijen bisnis, pendidikan dan pelatihan, media sosial, tanggung jawab sosial perusahaan, filantropi, e-commerce, dan
pengembangan perangkat lunak dan aplikasi; layanan manajemen bisnis di bidang manajemen hubungan pelanggan (CRM),
otomasi pemasaran, otomasi penjualan, manajemen kinerja penjualan, manajemen layanan lapangan, pemetaan dan
perencanaan rute, layanan dan dukungan pelanggan, pemasaran dan iklan yang dapat disesuaikan, mengelola konten online,
menggunakan konten interaktif yang disesuaikan; layanan pemasaran dan periklanan; layanan riset pasar; memberikan
informasi konsumen di bidang bisnis, pemasaran, promosi, manajemen hubungan pelanggan, penjualan, layanan pelanggan,
analisis data, intelijen bisnis, pendidikan dan pelatihan, pengembangan profesional, media sosial, tanggung jawab sosial
perusahaan, filantropi, e-commerce, perangkat lunak dan; mengoperasikan pasar online untuk membeli dan menjual
perangkat lunak komputer, aplikasi sesuai permintaan, dan data; mengorganisir dan melakukan pameran dagang di bidang
bisnis, pemasaran, promosi, manajemen hubungan pelanggan, penjualan, layanan pelanggan, analisis data, kecerdasan
bisnis, pendidikan dan pelatihan, pengembangan profesional, media sosial, tanggung jawab sosial perusahaan, filantropi, ecommerce, dan pengembangan perangkat lunak dan aplikasi, pemrograman, dan implementasi; pemantauan situs jejaring
sosial dan konten online untuk orang lain, yaitu, pemantauan dan analisis pendapat konsumen, kebiasaan konsumen dan
reputasi merek di antara konsumen untuk tujuan pemasaran.; promosi penjualan (untuk orang lain)===
===Jasa penggalangan dana amal; layanan amal, yaitu, memberikan hibah moneter kepada sekolah, organisasi nirlaba,
organisasi amal, lembaga pendidikan, dan organisasi yang mempromosikan pengembangan tenaga kerja, akses ke informasi
dan teknologi, tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan pendidikan; layanan pendanaan modal ventura untuk perusahaanperusahaan baru dan baru berdiri; layanan penggalangan dana amal, yaitu, memberikan informasi dan kesempatan untuk
memberikan sumbangan uang kepada badan amal, yayasan, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba; layanan real estat,
yaitu, penyewaan, penyewaan dan pengelolaan properti komersial.; layanan yayasan amal, yaitu, memberikan bantuan
keuangan untuk program dan layanan orang lain; menyediakan modal ventura, modal pembangunan, dan pendanaan
investasi===
===Layanan olahpesan cepat; Telekomunikasi, komunikasi, penyiaran audio dan video, komunikasi telepon, pengumpulan
dan transmisi pesan dan email; menyediakan akses ke jaringan komputer global, jaringan nirkabel, jaringan aman pribadi, dan
jaringan komunikasi elektronik untuk transmisi dan penerimaan data; menyediakan akses ke publikasi elektronik di Internet.;
menyediakan forum online dan menyediakan akses ke portal Internet; pengiriman data dan informasi; penyewaan dan
penyewaan waktu akses ke database komputer; transmisi data elektronik melalui internet, jaringan komputer global, jaringan
nirkabel, jaringan aman pribadi, dan jaringan komunikasi elektronik===
===Memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan; layanan pendidikan, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan, kongres, simposium, eksposisi, seminar, kelas, konferensi, lokakarya, pelatihan,
layanan pendidikan dan hiburan untuk retret, ceramah, sesi tutorial, webinar, kursus, serta pengajaran dan kuliah; layanan
ujian pendidikan; memberikan pelatihan bersertifikat untuk digunakan dalam manajemen hubungan pelanggan (CRM),
otomasi pemasaran, otomasi penjualan, layanan dan dukungan pelanggan, manajemen data, analisis prediktif, data besar dan
analisis data bisnis dan visualisasi, pemrosesan peristiwa kompleks, pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, sosial;

540 Etiket

Halaman 216 dari 595

mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan, kongres, simposium, eksposisi, seminar, kelas, konferensi,
lokakarya, pelatihan, layanan pendidikan dan hiburan untuk retret, ceramah, sesi tutorial, webinar, kursus, dan acara
pengajaran dan kuliah; menyediakan modul pembelajaran, kursus dan kelas interaktif di bidang layanan komputer online,
mengelola data, pengembangan perangkat lunak dan aplikasi, pemrograman, dan implementasi, bisnis, pemasaran, promosi,
manajemen hubungan pelanggan, penjualan, layanan pelanggan, analisis data, kecerdasan bisnis, pendidikan dan pelatihan,
pengembangan profesional, media sosial, tanggung jawab sosial perusahaan, filantropi, dan e-commerce, melalui portal
pembelajaran online, platform e-learning dan sistem manajemen pembelajaran; menyediakan podcast dan webcast di bidang
bisnis, pemasaran, promosi, manajemen hubungan pelanggan, penjualan, layanan pelanggan, analisis data, intelijen bisnis,
pendidikan dan pelatihan, pengembangan profesional, media sosial, tanggung jawab sosial perusahaan, filantropi, pemberian
amal, e-commerce; menyediakan publikasi online dalam bentuk buletin, buletin, artikel, laporan, buku, blog, dan majalah, di
bidang bisnis, pemasaran, promosi, manajemen hubungan pelanggan, penjualan, layanan pelanggan, analisis data, intelijen
bisnis, pendidikan dan pelatihan; menyelenggarakan hiburan, acara budaya, dan acara budaya langsung, yaitu, presentasi
pertunjukan tari dan musik live, pertunjukan pertunjukan langsung dan konser, penyelenggaraan acara seni, perencanaan dan
penyelenggaraan pesta dan acara penghargaan untuk orang-orang dan organisasi, mengatur kontes, pengorganisasian dan
hosting===
===Perangkat lunak; alat pengembangan perangkat lunak, alat pengembangan perangkat lunak yang dapat diunduh,
perangkat lunak dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengembangkan, menyesuaikan, dan mengelola sistem
komputer, aplikasi perangkat lunak seluler dan komputer, situs web, antarmuka klien, kerangka kerja, dan template.;
perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh; perangkat lunak dalam sifat aplikasi seluler; perangkat lunak
pengoperasian komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak, perangkat lunak yang dapat diunduh,
perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh, dan perangkat lunak dalam sifat aplikasi mobile untuk digunakan dalam
manajemen hubungan pelanggan (CRM), otomasi pemasaran, otomasi penjualan, manajemen kinerja penjualan, manajemen
layanan lapangan, pemetaan dan perencanaan rute, pelanggan; perangkat lunak, perangkat lunak yang dapat diunduh,
perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh, dan perangkat lunak dalam sifat aplikasi seluler untuk mengelola,
menyimpan, menganalisis, mengamankan, menguji, dan mengautentikasi data, data bisnis, data pelanggan, analisis data,
database, interaksi dan informasi pelanggan, pemberitahuan dan data geolokasi dan sistem posisi global (GPS); perangkat
lunak, perangkat lunak yang dapat diunduh, perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh, dan perangkat lunak yang
bersifat aplikasi mobile di bidang bisnis, pemasaran, promosi, penjualan, layanan pelanggan, analisis data, intelijen bisnis,
pendidikan dan pelatihan, media sosial, sosial perusahaan; perangkat lunak, perangkat lunak yang dapat diunduh, perangkat
lunak berbasis cloud yang dapat diunduh, dan perangkat lunak yang bersifat aplikasi mobile untuk integrasi sistem komputer,
aplikasi, data, dan basis data; perangkat lunak, perangkat lunak yang dapat diunduh, perangkat lunak berbasis cloud yang
dapat diunduh, dan perangkat lunak yang bersifat aplikasi mobile untuk pembuatan dan konektivitas ke antarmuka
pemrograman aplikasi (API), tata kelola dan manajemen layanan web, API dan aplikasi integrasi, pengembangan dan
penyebaran integrasi===
===Perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; desain dan pengembangan perangkat keras komputer, dan desain,
pengembangan, instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak dan situs web; fasilitas online hosting untuk berbagi perangkat
lunak komputer, aplikasi sesuai permintaan, dan data; hosting platform pembelajaran online dan sistem manajemen
pembelajaran.; hosting server; mengelola data geolokasi dan global positioning systems (GPS); menyediakan mesin pencari
untuk internet; menyediakan penggunaan sementara alat pengembangan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh;
pengembangan perangkat lunak komputer dan layanan konsultasi teknis; pengembangan perangkat lunak komputer dan
layanan konsultasi teknis di bidang bisnis, pemasaran, promosi, manajemen hubungan pelanggan, penjualan, layanan
pelanggan, analisis data, intelijen bisnis, pendidikan dan pelatihan, media sosial, tanggung jawab sosial perusahaan, filantropi,
e-commerce, dan; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh di bidang bisnis, pemasaran, promosi, penjualan, layanan pelanggan,
analisis data, intelijen bisnis, pendidikan dan pelatihan,; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), platform sebagai layanan
(PaaS), dan menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam
manajemen hubungan pelanggan (CRM), otomasi pemasaran, otomasi penjualan, manajemen kinerja penjualan, manajemen
layanan lapangan, pemetaan; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk integrasi sistem komputer, aplikasi, data, dan basis
data; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengelola, menyimpan, menganalisis, mengamankan, menguji, dan
mengautentikasi data, data bisnis, data pelanggan, analisis data, basis data; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS),
platform sebagai layanan (PaaS), dan menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
pembuatan dan konektivitas ke antarmuka pemrograman aplikasi (API), tata kelola dan manajemen layanan web, API dan
aplikasi integrasi, pengembangan; perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengembangkan, menyesuaikan, dan
mengelola sistem komputer, aplikasi perangkat lunak seluler dan komputer, situs web, antarmuka klien, kerangka kerja, dan
template===
===Layanan jejaring sosial online; konsultasi keamanan dan layanan keamanan.; layanan jaringan sosial online di bidang
bisnis, pemasaran, promosi, manajemen hubungan pelanggan, penjualan, layanan pelanggan, analisis data, kecerdasan
bisnis, pendidikan dan pelatihan, media sosial, tanggung jawab sosial perusahaan, filantropi, e-commerce, dan
pengembangan perangkat lunak dan aplikasi, pemrograman, dan implementasi; lisensi sistem komputer dan perangkat lunak;
pendaftaran nama domain===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201546798
: 29/01/2020 00:00:00
: 30 2019 110 960 22/08/2019 DE
: BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH

Alamat Pemohon

: Paul-Engel-Strasse 1 92729 Weiherhammer

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RAU, SCHNECK & HÜBNER Patent- Und Rechtsanwälte PartGmbB
: Königstrasse 2 90402 Nürnberg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BHS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 3, 4, 37, 38, 7, 39, 40, 41, 9, 42, 12
: ===Konsultasi manajemen bisnis sehubungan dengan kode satu dan multidimensional, matriks satu dan multidimensional,
kode biner dan kode QR; Pemasaran; bantuan bisnis dalam mengelola masalah industri dan komersial; jasa franchisor, yaitu
konsultasi manajemen bisnis untuk konsep waralaba; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis berdasarkan
perhitungan profitabilitas mesin, konsultasi manajemen bisnis; layanan promosi; mengatur kontrak bagi orang lain mengenai
penggunaan layanan; mengatur transaksi komersial untuk orang lain, layanan pengadaan untuk orang lain (membeli barang
dan jasa untuk bisnis lain); semua layanan tersebut sehubungan dengan industri kemasan; semua layanan tersebut
sehubungan dengan karton bergelombang dan instalasi papan sarang lebah.===
===Persiapan pembersihan.===
===Oli dan gemuk teknis, pelumas.===
===Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan mesin; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan otomatis dan otonom,
konveyor lantai dan kendaraan dalam ruangan; pemeliharaan dan perbaikan karton bergelombang dan instalasi papan sarang
lebah.===
===Transmisi file digital; pengumpulan pesan dan layanan transmisi; penyediaan akses ke database; penyediaan akses ke
konten, situs web, dan portal Internet; penyediaan forum Internet interaktif; semua layanan tersebut yang berkaitan dengan
karton bergelombang dan instalasi papan sarang lebah dan pengolahan papan bergelombang.; streaming materi audio dan
video di Internet; transmisi elektronik data dan dokumen melalui Internet dan jaringan komputer lokal; transmisi informasi
berbasis online, khususnya dapat diakses melalui gambar dan/atau kode dan/atau tag===
===Mesin untuk memproduksi dan memproses karton bergelombang dan papan sarang lebah serta bagian dari barangbarang tersebut, termasuk dalam kelas ini; bagian dari barang-barang tersebut, termasuk dalam kelas ini.; gulungan
bergelombang untuk instalasi karton bergelombang; instalasi pemotongan otomatis untuk pemasangan karton bergelombang
dan papan sarang lebah; instalasi susun untuk lembaran karton bergelombang; kunci untuk lembaran karton bergelombang
(mesin penyortiran); mesin dan konveyor mesin untuk mengangkat, menjatuhkan, susun dan meneruskan karton
bergelombang dan papan sarang lebah; mesin dan perangkat mesin untuk menerapkan lem ke jaring kertas serta mesin dan
perangkat mesin untuk creasing karton bergelombang; mesin dan perangkat mesin untuk pemanasan dan pemanasan jaring
kertas dalam proses produksi dan pengolahan, termasuk dalam kelas ini; mesin pengolahan kertas; mesin untuk tujuan
mengangkat, memuat, membongkar dan freighting; peralatan pengangkat mekanis; perangkat mekanis untuk menyampaikan
barang; rol aplikasi lem untuk pemasangan karton bergelombang dan papan sarang lebah===
===Pengemasan dan penyimpanan barang; jasa sewa yang berkaitan dengan transportasi dan penyimpanan, penyewaan
sarana transportasi, penyewaan unit dan kontainer untuk penyimpanan dan transportasi.; pengisian mesin dan kontainer,
pemuatan dan pembongkaran kendaraan===
===Penyewaan mesin untuk pembuatan karton bergelombang dan papan sarang lebah dan bagian-bagiannya; kustom
pembuatan mesin; pembuatan kustom kendaraan otomatis dan otonom, konveyor lantai dan kendaraan dalam ruangan.;
penyewaan mesin untuk pembuatan karton bergelombang dan papan sarang lebah dan bagian-bagiannya===
===Pendidikan dan pelatihan di bidang pemasangan karton dan papan sarang lebah bergelombang.===
===Perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan pengoperasian karton bergelombang dan instalasi papan sarang
lebah; antarmuka untuk pengontrol listrik dan elektronik; mengontrol dan memantau instalasi untuk mesin kardus
bergelombang; perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan mesin pengangkat, pemuatan, pembongkaran, dan
pengiriman otomatis, dan untuk kendaraan otomatis dan otonom, konveyor lantai, dan kendaraan dalam ruangan; perangkat
lunak untuk antarmuka untuk komputer, publikasi elektronik [downloadable] dalam kaitannya dengan karton bergelombang
dan instalasi papan sarang lebah dan pengolahan karton bergelombang.===
===Konsultasi teknologi di bidang papan bergelombang dan instalasi papan sarang lebah; desain jenis informasi berkode,
khususnya kode satu atau multidimensional, matriks satu dan multidimensional, kode biner dan kode QR; hosting konten
digital di Internet; konsultasi teknis untuk pembuatan kode satu atau multidimensional, matriks satu dan multidimensional,
kode biner dan kode QR; konsultasi teknologi; konsultasi teknologi sehubungan dengan pengangkutan, pemuatan dan
pembongkaran barang; layanan ilmiah dan teknologi dan penelitian; menyediakan informasi terkait teknologi di internet;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh melalui jaringan data sehubungan dengan
pemasangan karton bergelombang dan papan sarang lebah.; pembuatan jenis informasi berkode berbasis perangkat lunak,
khususnya satu dan kode multidimensional, matriks satu dan multidimensional, kode biner, dan kode QR; pembuatan program
untuk pengendalian pemasangan papan bergelombang dan papan sarang lebah; penyediaan perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh secara online untuk menghasilkan jenis informasi berkode, yaitu kode satu dan multi-dimensi, matriks satu dan
multi-dimensi, kode biner, dan kode QR; semua layanan tersebut di bidang karton bergelombang dan instalasi papan sarang
lebah dan pengolahan karton bergelombang===
===Truk pengangkat, truk forklift, truk forklift kompak, truk jangkauan, truk angkat lorong sempit, truk angkat rendah, konveyor
lantai, kendaraan dalam ruangan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547286
: 29/01/2020 00:00:00
: 018101197 30/07/2019 EM
: b2 electronics GmbH

Alamat Pemohon

: Riedstr. 1 A-6833 Klaus

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRÄTTINGER MÖHRING VON POSCHINGER PATENTANWÄLTE
: Wittelsbacherstr. 2 b 82319 Starnberg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: b2 electronics
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gray, blue, black and white.
: 9, 42
: ===Alat ukur dan pengujian; alat uji untuk mengukur kualitas minyak isolasi, khususnya dengan mengukur tegangan
kerusakan; ammeters (ammeter); kabel listrik.; meteran listrik dan penguji; peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih,
mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan; peralatan diagnostik listrik, bukan untuk tujuan medis; peralatan
pengujian untuk menguji kabel listrik; peralatan pengujian untuk mengukur faktor kerugian dalam kabel listrik, komponen listrik
dan komponen dan sistem listrik atau elektronik lainnya; peralatan pengujian untuk pengukuran pelepasan parsial pada kabel
listrik, komponen listrik dan komponen dan sistem listrik atau elektronik lainnya; perangkat lunak komputer untuk pengujian
operasi dan alat ukur dan untuk mengevaluasi dan menampilkan hasil pengujian dan pengukuran; transformator listrik;
transformator step-up; voltmeter===
===Layanan ilmiah dan teknologi; layanan teknis sehubungan dengan kalibrasi alat ukur dan pengujian; layanan teknis
sehubungan dengan pengujian dan mendiagnosis kabel listrik, minyak isolasi, komponen listrik dan komponen dan sistem
listrik atau elektronik lainnya; survei kualitas kabel listrik, minyak isolasi, komponen listrik dan komponen listrik atau elektronik
lainnya dan sistem.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549558
: 29/01/2020 00:00:00
: 739670 14/10/2019 CH
: Sucafina SA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Place de Saint-Gervais 1 CH-1201 Genève
: Marc Balavoine
: Etude Jacquemoud Stanislas, Rue François-Bellot 2 CH-1206 Genève

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Sucafina
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 22, 30
: ===Jasa lembaga ekspor-impor untuk kopi dalam segala bentuk dan turunannya; layanan agen ekspor-impor untuk sereal,
gula, rempah-rempah dan serat kapas; menyediakan layanan kopi dalam segala bentuk dan turunannya bagi pihak ketiga;
menyediakan layanan untuk sereal, gula, rempah-rempah dan serat kapas untuk pihak ketiga; penjualan eceran kopi dalam
segala bentuk dan turunannya; penjualan eceran sereal, gula, rempah-rempah dan serat kapas.===
===Serat kapas.===
===Kopi dalam segala bentuknya, dipanggang atau tidak, dan turunannya; sereal, gula dan rempah-rempah.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201526079
: 30/01/2020 00:00:00
: AM 21559/2019 19/08/2019 AT
: Kayser Berndorf GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perntergasse 13 A-1190 Wien
: Kliment & Henhapel Patentanwälte OG
: Gonzagagasse 15 A-1010 Wien

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KAYSER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 21, 6
: ===Gas untuk keperluan industri; komposisi kimia dan organik untuk digunakan dalam pembuatan makanan dan minuman===
===Peralatan rumah tangga atau dapur; sifon untuk krim; siphon botol untuk air berkarbonasi===
===Silinder logam untuk digunakan dengan gas terkompresi===

540 Etiket

540 Etiket
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201527265
: 30/01/2020 00:00:00
: 88585942 20/08/2019 US
: Ominent Sdn Bhd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 22-1, Jalan 1/128, Happy Garden, Off Jalan Kuchai Lama 52800 Kuala Lumpur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: IGL COATINGS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 3
: ===Antifouling industri bahan kimia untuk kaca jendela; bahan kimia organik industri; bahan kimia untuk pembuatan cat;
semen waterproofing bahan kimia selain cat===
===Pembersih serba guna; Poles kulit; lilin carnauba untuk penggunaan laut; lilin carnauba untuk penggunaan otomotif; mobil,
ban, kaca dan sediaan pembersih roda; pembersih semprot untuk digunakan pada kaca, logam, plastik, hutan, kulit, cat, kain,
semen, beton, batu alam; penghilang lemak untuk keperluan rumah tangga dan industri; persiapan pemolesan dan
pembersihan logam, persiapan lilin mobil dan mobil; preparat pembersih kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529418
: 30/01/2020 00:00:00
: 2032354 22/08/2019 AU
: StayWell Holdings Pty Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: L10, 80 Clarence St SYDNEY NSW 2000
:
: GPO Box 3909 Sydney NSW 2001

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PARK REGIS BY PRINCE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 43
: ===Iklan, pemasaran, promosi, dan layanan publisitas untuk hotel dan apartemen berlayanan; administrasi urusan bisnis toko
ritel, layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas; jasa toko ritel untuk
kosmetik dan produk kecantikan, kertas, barang cetakan, alat tulis, tas, barang pecah belah, porselen, gerabah, tekstil dan
barang tekstil (bukan pakaian, alas kaki, tutup kepala), mainan, permainan, mainan, barang olahraga dan peralatan, makanan;
layanan promosi untuk hotel, restoran, bar, resor; layanan toko ritel elektronik online untuk kosmetik dan produk kecantikan,
kertas, barang cetakan, alat tulis, tas, barang pecah belah, porselen, gerabah, tekstil dan barang tekstil (bukan pakaian, alas
kaki, tutup kepala), mainan, permainan, mainan, artikel olahraga dan peralatan; manajemen bisnis hotel dan apartemen
berlayanan.; menyediakan fungsi kantor; penyediaan fasilitas kantor untuk peralatan dan mesin kantor; semua layanan yang
disebutkan di atas juga disediakan secara online dari basis data komputer atau melalui jaringan komunikasi global===
===Menyediakan akomodasi sementara; jasa katering; jasa katering hotel; kafe; layanan akomodasi hotel; layanan hotel;
layanan hotel resor; layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas;
layanan pemesanan hotel; layanan restoran hotel; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; memberikan informasi
di bidang akomodasi sementara untuk pelancong liburan; menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, konvensi,
pameran, pameran dan liburan; penyediaan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan perhotelan; penyediaan
tempat hotel untuk pameran bisnis, pameran bisnis, konferensi, kongres, ceramah dan pertemuan; restoran; semua layanan
yang disebutkan di atas juga disediakan secara online dari basis data komputer atau melalui jaringan komunikasi global.; sewa
ruang pertemuan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531747
: 30/01/2020 00:00:00
: 018101374 30/07/2019 EM
: Otmore Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 44 Tigne Mansions, Apt 12 Ix-Xatt Ta' Qui-Si-Sana SLM 3113 Tas-Sliema
:
: No 2, Geraldu Farrugia Street ZBG 4351 Zebbug

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 220 dari 595

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: C
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 9
: ===Administrasi Bisnis; Akuntansi, pembukuan dan audit; Faktur; Layanan fungsi Kantor; Layanan penyajian tagihan.;
Manajemen Bisnis===
===Jasa Bailiff (Debt Collection); Jasa keuangan yang berkaitan dengan tabungan; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan
kredit; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Jasa pinjaman keuangan; Layanan asuransi; Layanan
asuransi yang berkaitan dengan kartu kredit; Layanan deposit; Layanan informasi keuangan yang berkaitan dengan
kehilangan kartu kredit; Layanan konsultasi kartu kredit.; Layanan moneter; Layanan pembayaran tagihan yang diberikan
melalui situs web; Layanan pembiayaan bagi perusahaan; Layanan penagihan utang hukum yang terkomputerisasi; anjak
piutang; jasa keuangan; manajemen keuangan; mengatur penyediaan pembiayaan; pembiayaan kredit; pemulihan hutang dan
agen penagihan; penerbitan kartu kredit; penyediaan fasilitas kredit; penyediaan pinjaman; perlindungan kartu kredit dan
layanan Registry; pinjaman dan layanan pinjaman; susunan pinjaman===
===Kartu kredit; Perangkat lunak.; kartu kredit yang dikodekan; kartu kredit yang dikodekan secara magnetis; perangkat lunak
untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang aman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532125
: 30/01/2020 00:00:00
: 018117240 28/08/2019 EM
: Zott SE & Co. KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dr.-Steichele-Str. 4 86690 Mertingen
:
: Neue Mainzer Strasse 66-68 60311 Frankfurt am Main

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Zott Monte
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Brown, white, blue, red and green.
: 29, 30
: ===Susu produk, yaitu minum susu, jelas tidak termasuk susu memburuk dan Buttermilk; makanan pencuci mulut, yang
sebagian besar terdiri dari susu dan rasa aditif dengan gelatin dan/atau Pati sebagai agen pengikat.; minuman susu campuran
non-alkohol, susu mendominasi===
===Puding, dimakan, bubuk untuk membuat es krim, makanan yang dipanggang lama dan kue kering, khususnya kue siap
makan dan wafel, termasuk semua barang tersebut di atas yang mengandung cokelat dan/atau dengan penyedap coklat.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537347
: 30/01/2020 00:00:00
:
: Unilab, LP

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 966 Hungerford Drive, Suite 3B Rockville MD 20850
: Mariusz Kondrat KONDRAT & Partners
: Aleja Niepodlegosci 223/1 PL-02-087 Warsaw

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: STOPERAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 5, 10
: ===Kosmetik; Parfum; Wewangian; dentifrices dan persiapan untuk perawatan rongga mulut; jaringan diresapi dengan lotion
kosmetik; minyak halus.; penyegar napas; persiapan Depilatory; persiapan Sun-tanning [kosmetik]; persiapan dan perawatan
rambut; persiapan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; persiapan sanitasi termasuk dalam kelas ini; sediaan cukur===
===Disinfektan; Kompres.; Produk farmasi; Vaksin; air mineral untuk keperluan medis; biocides untuk tujuan medis; dressing,
medis; formula bayi; kosmetik obat; lotion farmasi; makanan diet untuk tujuan medis; mengunyah permen karet untuk tujuan
medis; mineral yang termasuk dalam kelas ini; minuman obat dan herbal, infus obat; parafarmasi; persiapan biologis untuk
tujuan medis; persiapan diagnostik untuk tujuan medis; persiapan enzim untuk keperluan medis; persiapan farmasi untuk
perawatan kulit; persiapan gigi dan bahan; persiapan herbal untuk tujuan medis; persiapan hewan; persiapan medis;
persiapan sanitasi untuk tujuan medis; produk anti jerawat; produk bakterisida untuk tujuan medis; produk bioteknologi untuk
tujuan medis; produk kimia untuk penggunaan medis; produk turunan darah; ramuan obat; reagen biologis untuk tujuan medis;
serum; suplemen makanan; suplemen makanan mineral; supositoria terapeutik; teh obat; tonik [obat-obatan]; vitamin; zat
dietetik untuk tujuan medis===
===Perangkat medis, patch terapeutik.===

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 221 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537585
: 30/01/2020 00:00:00
:
: Unilab, LP

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 966 Hungerford Drive, Suite 3B Rockville MD 20850
: Mariusz Kondrat KONDRAT & Partners
: Aleja Niepodlegosci 223/1 PL-02-087 Warsaw

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GRIPACTIVE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 5, 10
: ===Kosmetik; Parfum; Wewangian; dentifrices dan persiapan untuk perawatan rongga mulut; jaringan diresapi dengan lotion
kosmetik; minyak halus.; penyegar napas; persiapan Depilatory; persiapan Sun-tanning [kosmetik]; persiapan dan perawatan
rambut; persiapan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; persiapan sanitasi termasuk dalam kelas ini; sediaan cukur===
===Disinfektan; Kompres.; Produk farmasi; Vaksin; air mineral untuk keperluan medis; biosida; dressing, medis; formula bayi;
kosmetik obat; lotion farmasi; makanan diet untuk tujuan medis; mengunyah permen karet untuk tujuan medis; mineral yang
termasuk dalam kelas ini; minuman obat dan herbal, infus obat; parafarmasi; persiapan diagnostik untuk tujuan medis;
persiapan enzim untuk keperluan medis; persiapan farmasi untuk perawatan kulit; persiapan gigi dan bahan; persiapan herbal
untuk tujuan medis; persiapan hewan; persiapan medis; persiapan sanitasi untuk tujuan medis; produk anti jerawat; produk
biologis dan bakterisida untuk tujuan medis; produk bioteknologi untuk tujuan medis; produk kimia untuk penggunaan medis;
produk turunan darah; ramuan obat; serum; suplemen makanan; suplemen makanan mineral; supositoria terapeutik; teh obat;
tonik [obat-obatan]; vitamin; zat dietetik untuk tujuan medis===
===Perangkat medis, patch terapeutik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537778
: 30/01/2020 00:00:00
:
: US Pharmacia International, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 966 Hungerford Drive, Suite 3B Rockville Maryland 20850
: Mariusz Kondrat KONDRAT & Partners
: Aleja Niepodlegosci 223/1 PL-02-087 Warsaw

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: IBUPROM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 5, 10
: ===Kosmetik; Parfum; Wewangian; dentifrices dan persiapan untuk perawatan rongga mulut; jaringan diresapi dengan lotion
kosmetik; minyak halus.; penyegar napas; persiapan Depilatory; persiapan Sun-tanning [kosmetik]; persiapan dan perawatan
rambut; persiapan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; persiapan sanitasi termasuk dalam kelas ini; sediaan cukur===
===Disinfektan; Kompres.; Poultices; Produk farmasi; Vaksin; air mineral untuk keperluan medis; biosida; dressing, medis;
formula bayi; kosmetik obat; lotion farmasi; makanan diet untuk tujuan medis; mengunyah permen karet untuk tujuan medis;
mineral yang termasuk dalam kelas ini; minuman obat dan herbal dan infus obat; parafarmasi; perekat plester; persiapan
diagnostik untuk tujuan medis; persiapan enzim untuk keperluan medis; persiapan farmasi untuk perawatan kulit; persiapan
gigi dan bahan; persiapan herbal untuk tujuan medis; persiapan hewan; persiapan medis; persiapan sanitasi untuk tujuan
medis; produk anti jerawat; produk biologis dan bakterisida untuk tujuan medis; produk bioteknologi untuk tujuan medis;
produk kimia untuk penggunaan medis; produk turunan darah; ramuan obat; serum; suplemen makanan; suplemen makanan
mineral; supositoria terapeutik; teh obat; tonik [obat-obatan]; vitamin; zat dietetik untuk tujuan medis===
===Instrumen medis yang termasuk dalam kelas ini; paket es untuk pengobatan cedera.; silikon gel terpal untuk pengobatan
bekas luka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538651
: 30/01/2020 00:00:00
: 018188942 29/01/2020 EM
: salesforce.com, inc.

Alamat Pemohon

: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco DE 94105

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 222 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen Und Rechtsanwälte MbB
: Helene-Lange-Straße 3 14469 Potsdam

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TRAILBLAZER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 41, 42, 45
: ===Layanan konsultasi bisnis di bidang bisnis, pemasaran, promosi, manajemen hubungan pelanggan, penjualan, layanan
pelanggan, analisis data, kecerdasan bisnis, pendidikan dan pelatihan, media sosial, tanggung jawab sosial perusahaan,
filantropi, e-commerce, dan pengembangan perangkat lunak dan aplikasi, pemrograman, dan implementasi; menyediakan
layanan penasihat bisnis dan informasi di bidang bisnis, pemasaran, promosi, manajemen hubungan pelanggan, penjualan,
layanan pelanggan, analisis data, kecerdasan bisnis, pendidikan dan pelatihan, pengembangan profesional, media sosial,
tanggung jawab sosial perusahaan, filantropi, e-commerce, pengembangan perangkat lunak dan aplikasi, pemrograman, dan
implementasi melalui situs web; menyelenggarakan dan melakukan pameran dagang di bidang bisnis, pemasaran, promosi,
manajemen hubungan pelanggan, penjualan, layanan pelanggan, analisis data, kecerdasan bisnis, pendidikan dan pelatihan,
pengembangan profesional, media sosial, tanggung jawab sosial perusahaan, filantropi, e-commerce, dan pengembangan
perangkat lunak dan aplikasi, pemrograman, dan implementasi.===
===Menyediakan publikasi online dalam sifat newsletter, buletin, artikel, laporan, buku, blog, dan majalah, di bidang bisnis,
pemasaran, promosi, manajemen hubungan pelanggan, penjualan, layanan pelanggan, analisis data, kecerdasan bisnis,
pendidikan dan pelatihan, pengembangan profesional, media sosial, tanggung jawab sosial perusahaan, filantropi, ecommerce, dan pengembangan perangkat lunak dan aplikasi, pemrograman, dan implementasi; menyediakan pod cast dan
web cast di bidang bisnis, pemasaran, promosi, manajemen hubungan pelanggan, penjualan, layanan pelanggan, analisis
data, kecerdasan bisnis, pendidikan dan pelatihan, pengembangan profesional, media sosial, tanggung jawab sosial
perusahaan, filantropi, pemberian amal, e-commerce, dan pengembangan perangkat lunak dan aplikasi, pemrograman, dan
implementasi.===
===Perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; pengembangan perangkat lunak komputer dan layanan konsultasi teknis;
pengembangan perangkat lunak komputer dan layanan konsultasi teknis di bidang bisnis, pemasaran, promosi, manajemen
hubungan pelanggan, penjualan, layanan pelanggan, analisis data, kecerdasan bisnis, pendidikan dan pelatihan, media sosial,
tanggung jawab sosial perusahaan, filantropi, e-commerce, dan pengembangan perangkat lunak dan aplikasi, pemrograman,
dan implementasi; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh di bidang bisnis, pemasaran, promosi, penjualan, layanan pelanggan,
analisis data, kecerdasan bisnis, pendidikan dan pelatihan, media sosial, tanggung jawab sosial perusahaan, dan filantropi;
perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam analisis prediktif, analisis dan visualisasi data data data
besar dan bisnis, pemrosesan peristiwa yang kompleks, pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, menambang informasi yang
paling relevan dari sumber data yang berbeda, memberikan solusi otomatis untuk memungkinkan organisasi
mengintegrasikan data yang berbeda dan menerjemahkan dan menyusun data tersebut ke dalam wawasan yang dapat
ditindaklanjuti; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen hubungan pelanggan (CRM),
otomatisasi pemasaran, otomatisasi penjualan, manajemen kinerja penjualan, manajemen layanan lapangan, pemetaan dan
perencanaan rute, layanan dan dukungan pelanggan, pemasaran dan periklanan yang dapat disesuaikan, mengelola konten
online, menyebarkan konten interaktif yang disesuaikan, optimalisasi situs web online untuk pihak ketiga untuk tujuan
pemasaran; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam membuat database informasi dan data yang
dapat dicari, keamanan dan otentikasi, memantau efisiensi karyawan, manajemen dan publikasi media sosial, penyimpanan
data, kolaborasi, e-commerce, dan pengembangan perangkat lunak dan aplikasi, pemrograman, dan implementasi; server
hosting.===
===Layanan jejaring sosial online; layanan jaringan sosial online di bidang bisnis, pemasaran, promosi, manajemen hubungan
pelanggan, penjualan, layanan pelanggan, analisis data, kecerdasan bisnis, pendidikan dan pelatihan, media sosial, tanggung
jawab sosial perusahaan, filantropi, e-commerce, dan pengembangan perangkat lunak dan aplikasi, pemrograman, dan
implementasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538947
: 30/01/2020 00:00:00
:
: US Pharmacia International, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 966 Hungerford Drive, Suite 3B Rockville Maryland 20850
: Mariusz Kondrat KONDRAT & Partners
: Aleja Niepodlegosci 223/1 PL-02-087 Warsaw

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: APAP
:

591

Uraian Warna

:

540 Etiket

Halaman 223 dari 595

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201540517
: 30/01/2020 00:00:00
: 018101687 31/07/2019 EM
: 320EAST GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Amalienbadstraße 41 76227 Karlsruhe
: Tobias Sedlmeier
: Sickingenstraße 1a 69126 Heidelberg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gray and green.
: 18, 35, 9, 25, 42, 45
: ===Bagasi, tas, dompet, dan operator lainnya; pakaian untuk hewan; payung dan payung.; pelana untuk hewan===
===Iklan; Memperbarui dan pemeliharaan data dalam database komputer; Pemasaran; iklan online; kompilasi informasi ke
dalam database komputer.; kompilasi statistik; konsultasi yang berkaitan dengan sistemisasi informasi ke dalam database
komputer dan kompilasi informasi ke dalam database komputer; layanan merchandising; manajemen data ter komputerisasi;
manajemen database ter komputerisasi; manajemen file ter komputerisasi; pemrosesan data ter komputerisasi; sistemisasi
informasi ke dalam database komputer; verifikasi data ter komputerisasi===
===Alarm; Antena; Detektor; Komputer; Mikroprosesor; alarm dan peralatan peringatan; alarm kebakaran; alarm pencuri
elektronik; alat pengukur suara; alat ukur; alat ukur, elektronik; alat yang menunjukkan suhu; anemometer; antarmuka untuk
komputer; aparat kontrol keamanan; aparat pencegahan pencurian, selain untuk kendaraan; aparat peringatan anti-pencurian;
chips [sirkuit terpadu]; detektor asap; encoder [pemrosesan data]; frekuensi meter; hidrometer; hygrometers (hygrometers);
indikator gradien; indikator kemiringan; instrumen kontrol elektronik; instrumen matematika; kabel, listrik; komutator; koneksi
untuk saluran listrik; konektor [kontak listrik]; manometers (kilometer manusia); monitor [perangkat keras komputer]; monitor
bayi elektronik; pemancar sinyal elektronik; pembaca [peralatan pengolahan data]; pemindai [peralatan pemrosesan data];
penerima audio dan video; penerima sinyal elektronik; pengendali jarak jauh untuk mengontrol produk elektronik; pengontrol
elektronik; pengontrol yang dapat diprogram; peralatan analisis udara; peralatan dan instrumen yang menyelamatkan jiwa;
peralatan diagnostik, bukan untuk tujuan medis; peralatan komputer; peralatan kontrol otomatis; peralatan pemantauan
keselamatan elektronik; peralatan pemeriksaan elektronik; peralatan pemrosesan data; peralatan pengawasan elektronik;
peralatan pengawasan target [optik]; peralatan pengolahan data; peralatan perlindungan kebakaran; peralatan proyeksi;
peralatan remote control; peralatan untuk analisis [selain untuk penggunaan medis]; perangkat jaringan area lokal nirkabel;
perangkat lunak komputer; perangkat memori komputer; perangkat periferal komputer; pyrometers (pirometer); semi
konduktor; sensor asap; sistem elektronik untuk jaringan rumah; sistem kontrol akses listrik.; sistem kontrol elektronik; sistem
operasi komputer; sistem pengawasan video; switchgear elektronik; target aparat pengawasan [elektronik]; terminal layar
sentuh interaktif; unit kontrol elektronik; unit penyimpanan data komputer; voltmeter===
===Alas kaki.; Bagian-bagian pakaian; headwear (pakaian kepala)===
===Memperbarui perangkat lunak komputer; analisis sistem komputer; desain dan pengembangan perangkat keras komputer;
desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; desain database komputer; desain kustom paket perangkat lunak;
desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; duplikasi program komputer; hosting aplikasi perangkat lunak
komputer; hosting server; infrastruktur sebagai layanan [IaaS]; instalasi perangkat lunak komputer; komputasi awan; konsultasi
dalam desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknis yang
berkaitan dengan penggunaan perangkat keras komputer; konsultasi teknologi; konsultasi teknologi informasi (TI); konsultasi
yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program perangkat lunak komputer; kontrol kualitas yang berkaitan dengan
perangkat lunak komputer; kontrol kualitas yang berkaitan dengan sistem komputer; konversi data atau dokumen dari media
fisik ke elektronik; konversi program dan data komputer, selain konversi fisik; layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan
masalah dalam sifat mendiagnosis masalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi teknologi
komputer; layanan kustomisasi perangkat lunak; layanan perlindungan virus komputer; memberikan kesempatan penggunaan
perangkat lunak komputer dan sistem komputer melalui jaringan data melalui penyewaan perangkat lunak komputer dan
sistem komputer.; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; memperbarui database perangkat lunak;
menyediakan mesin pencari untuk Internet; pelaksanaan program komputer; pemantauan sistem komputer dengan akses
jarak jauh; pembuatan perangkat lunak komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemeliharaan sistem database;
pemrograman perangkat lunak komputer; pemulihan data komputer; penelitian di bidang perangkat lunak komputer;

: 3, 5, 10
: ===Jaringan diresapi dengan lotion kosmetik; Kosmetik; Wewangian; dentifrices dan persiapan untuk perawatan rongga
mulut; minyak halus.; parfum; penyegar napas; persiapan Depilatory; persiapan Sun-tanning [kosmetik]; persiapan dan
perawatan rambut; persiapan kosmetik untuk keperluan pelangsing; persiapan sanitasi termasuk dalam kelas ini; sediaan
cukur===
===Disinfektan; Kompres.; Poultices; Produk farmasi; Vaksin; Vitamin; air mineral untuk keperluan medis; biosida; dressing,
medis; kosmetik obat; lotion farmasi; makanan diet untuk tujuan medis; mengunyah permen karet untuk tujuan medis; mineral
yang termasuk dalam kelas ini; minuman obat dan herbal dan infus obat; parafarmasi; perekat plester; persiapan diagnostik
untuk tujuan medis; persiapan dokter hewan; persiapan enzim untuk keperluan medis; persiapan farmasi untuk perawatan
kulit; persiapan gigi dan bahan; persiapan herbal untuk tujuan medis; persiapan medis; persiapan sanitasi untuk tujuan medis;
produk anti jerawat; produk biologis dan bakterisida untuk tujuan medis; produk bioteknologi untuk tujuan medis; produk kimia
untuk penggunaan medis; produk turunan darah; ramuan obat; serum; suplemen makanan; suplemen makanan mineral;
supositoria terapeutik; susu formula bayi; teh obat; tonik [obat-obatan]; zat dietetik untuk tujuan medis===
===Instrumen medis yang termasuk dalam kelas ini; paket es untuk pengobatan cedera.; silikon gel terpal untuk pengobatan
bekas luka===
540 Etiket

Halaman 224 dari 595

penyewaan komputer; penyewaan perangkat lunak komputer; penyewaan server web; perangkat lunak komputer layanan
dukungan teknis; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; platform sebagai layanan [PaaS]; rekayasa perangkat lunak; studi
(proyek teknis-)===
===Layanan pemantauan elektronik untuk tujuan keamanan; layanan keamanan untuk bangunan; layanan pengawasan
(layanan keamanan).; layanan penyaringan keamanan untuk pihak ketiga; pemantauan alarm kebakaran; pemantauan alarm
pencuri; pemantauan sistem keamanan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201393177
: 31/01/2020 00:00:00
:
: ALEGRIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bat B, 36 rue des Fontaines F-92310 SEVRES
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: STATE OF MIND
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 30
: ===Sediaan pemutihan dan bahan lainnya untuk penggunaan binatu; creams for leather; lipstik; obat perontok bulu; parfum,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; pasta gigi; pembersihan, pemolesan, persiapan degreasing dan abrasif; pengawet
untuk kulit (poles); produk cukur; produk pembersih make-up; sabun; topeng kecantikan===
===minuman berbahan dasar coklat, kopi, coklat atau teh; sandwich, pizza; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal, roti,
Produk Pastry dan gula, dimakan ices===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201417828
: 31/01/2020 00:00:00
:
: JUNE.F Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: #116, Pureunsol Building, 26, Kyungheedae-ro (Kyung Hee Univ.), Dongdaemun-gu
Seoul 02447
: Moon, Hwan-Goo
: 4th floor, 318, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu Seoul 06228

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOKONANNY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 20
: ===Bantal anti-roll untuk bayi; Boks bayi untuk bayi; bumper penjaga untuk tempat tidur bayi, selain sprei===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201523462
: 31/01/2020 00:00:00
: 40201916653Q 01/08/2019 SG
: GRABTAXI HOLDINGS PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6 Shenton Way, #38-01 OUE Downtown Singapore 068809
: BIRD & BIRD ATMD LLP
: 2 SHENTON WAY, #18-01 SGX CENTRE I Singapore 068804

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GrabRentals
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 37, 39, 9, 12
: ===Layanan iklan dan promosi; administrasi skema loyalitas dan insentif; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman

740

540 Etiket

web di internet; nasihat pajak, konsultasi dan perencanaan [akuntansi]; organisasi dan manajemen program insentif dan
promosi penjualan; organisasi, operasi dan pengawasan penjualan dan promosi skema insentif; pemberian program loyalitas
yang melibatkan diskon atau insentif; persiapan penilaian pajak [akun]; promosi penjualan dengan menerbitkan kupon yang

Halaman 225 dari 595

dapat ditebus untuk orang lain===
===jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang timbul sebagai akibat dari kerusakan kendaraan; layanan garansi
kendaraan; layanan jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang timbul akibat kecelakaan kendaraan; menyediakan
transaksi komersial keuangan yang aman; pengawasan operasi pembayaran dan sistem pembayaran komputer; penyediaan
dana===
===Evaluasi kerusakan kendaraan; Layanan pengisian baterai; Layanan pengisian ulang untuk kendaraan listrik; Lukisan;
Penyewaan Peralatan cuci mobil; Penyewaan Peralatan pemeliharaan kendaraan; Perbaikan; informasi, penasihat dan
layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas; inspeksi mobil dan bagian-bagiannya sebelum
pemeliharaan dan perbaikan; layanan garasi untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; layanan penutup kursi;
membangun kembali dan rekondisi motor; menyediakan fasilitas mencuci mobil swalayan; pemasangan peralatan listrik dan
elektronik di mobil; pemasangan perangkat keamanan kendaraan; pemeliharaan dan perbaikan mesin; pemeliharaan dan
perbaikan sistem pendingin kendaraan bermotor; penggantian baterai, rem, lampu, penyerap kejut dan ban; penyediaan jasa
kebersihan; perakitan [pemasangan] suku cadang untuk kendaraan; perbaikan ban; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan
bermotor dan bagian daripadanya dan mesin untuk kendaraan bermotor dan bagiannya; perbaikan kendaraan; perbaikan
mobil, gemuk, pelumasan, lukisan, polishing dan rekondisi Layanan; perbaikan tubuh mobil dan finishing untuk orang lain;
rekondisi mesin kendaraan; servis kendaraan===
===Layanan informasi yang berkaitan dengan kondisi jalan; Layanan navigasi GPS; jasa persewaan kendaraan; layanan
informasi, konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas; layanan transportasi dan perjalanan
untuk penyandang cacat; menyediakan informasi, termasuk online, tentang transportasi, perjalanan, kendaraan sewa dan
parkir kendaraan; mobil menyelamatkan; pemesanan dan pengaturan penyewaan kendaraan; pemulihan kendaraan;
pengaturan pemulihan kendaraan; pengaturan transportasi penumpang; perutean kendaraan oleh komputer pada jaringan
data; transportasi taksi untuk orang-orang di kursi roda===
===database [publikasi elektronik]; majalah yang diunduh melalui Internet===
===alarm dan perangkat anti pencurian untuk kendaraan; bantal booster anak untuk kursi kendaraan; kendaraan disesuaikan
untuk penyandang cacat; kendaraan otonom; kendaraan penguat kursi untuk anak; kendaraan untuk Cacat fisik dan
keterbatasan mobilitas; kursi keselamatan untuk digunakan di mobil; kursi mobil anak-anak; kursi penguat kendaraan untuk
digunakan dengan tali pengaman; sabuk pengaman untuk kendaraan; sasis kendaraan, bumper, bantalan rem, cakram rem,
kaca spion, papan lari, pegas suspensi, kursi, ban, penutup [berbentuk], joystick, jendela, kaca depan, wiper kaca depan, kaca
depan, roda dan pelek===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201523637
: 31/01/2020 00:00:00
:
: HYUNDAI MOTOR COMPANY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 06797
: NAM & NAM
: (KAL Bldg 3rd Fl, Seosomun-dong) 117, Seosomun-ro, Jung-gu Seoul

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HYUNDAI CARPAY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36
: ===Penerbitan kartu kredit keanggotaan; layanan anggota dan kartu diskon di bidang pembiayaan; layanan autentikasi dan
verifikasi transaksi dalam kendaraan; layanan kartu di bidang pembiayaan untuk akumulasi poin dan jarak tempuh; layanan
pembayaran internet seluler; layanan pembayaran otomatis dalam kendaraan; layanan pembayaran seluler dan Internet dalam
kendaraan; memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan integrasi dan analisis informasi rekening antara
kendaraan dan pelanggan, dan informasi transaksi yang dikumpulkan melalui pembayaran sederhana dalam kendaraan;
pemrosesan transaksi kartu kredit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201527144
: 31/01/2020 00:00:00
:
: KOSMEK LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-1-5, Murotani, Nishi-ku, Kobe-shi Hyogo 651-2241
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: k
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 6, 7, 9
: ===Katup logam, bukan elemen mesin; kopling pipa logam; sambungan pipa logam; sambungan logam untuk pipa; perangkat

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 226 dari 595

keras logam untuk sambungan pipa.===
===Bagian dan Fitting untuk memperbaiki atau memperbaiki mesin dan peralatan; Bagian dan Fitting untuk mesin pemotong
logam listrik (oleh busur, gas atau plasma); Bagian dan Fitting untuk mesin pengolah makanan atau minuman dan peralatan;
Bagian dan Fitting untuk mesin pengolahan kimia dan aparatus; Bagian dan Fitting untuk peralatan pengelasan busur listrik;
Bagian dan Fitting untuk peralatan pengelasan listrik; Bagian dan Fitting untuk robot industri; Pallet benda kerja sebagai suku
cadang dan alat kelengkapan untuk mesin dan peralatan logam; Penggerek untuk Mesin Press, Mesin perforantes untuk
mesin press; alat untuk mesin pengolah dan peralatan plastik; bagian dan alat kelengkapan untuk mesin udara tekan; benda
kerja mendukung sebagai bagian dan alat kelengkapan untuk mesin dan sistem manufaktur semikonduktor; benda kerja
mendukung sebagai bagian dan fitting untuk mesin dan peralatan untuk manufaktur barang karet; bergerak dan/atau posisi
perangkat sebagai bagian dan alat untuk klem fiksasi cetakan untuk mesin dan peralatan untuk manufaktur barang karet; bor
menekan untuk pengerjaan logam; cetakan mendukung sebagai bagian dan perlengkapan untuk mesin dan peralatan
pengolah plastik; cetakan menyampaikan rol sebagai bagian dan fitting untuk mesin dan peralatan untuk manufaktur barang
karet; die lift sebagai bagian dan perlengkapan untuk mesin dan alat pengerjaan logam; intensifier hidrolik menjadi bagian dari
mesin, bukan untuk kendaraan darat; klem palet sebagai bagian dan Fitting untuk mesin dan alat pengerjaan logam; klem
untuk alat mesin metalworking; klem untuk mesin dan alat kerja logam; klem untuk mesin dan peralatan pengolah bahan
kimia; klem untuk mesin dan peralatan pengolah plastik; klem untuk mesin dan peralatan untuk manufaktur barang karet; klem
untuk mesin dan sistem manufaktur semikonduktor; klem untuk mesin pemotong logam listrik (dengan busur, gas atau
plasma); klem untuk mesin pengolah makanan atau minuman dan peralatan; klem untuk peralatan las busur listrik; klem untuk
peralatan pengelasan listrik; load Detector sebagai bagian dan Fitting untuk mesin dan alat logam; logam mengobati mesin
dan alat; mati Exchanger untuk mesin press; mati mendukung sebagai bagian dan Fitting untuk mesin logam dan alat; mati
menyampaikan rol sebagai bagian dan fitting untuk mesin dan alat-alat metalworking; memegang alat untuk mesin dan alat
metalworking; memegang alat untuk mesin dan peralatan untuk pembuatan barang-barang karet; memegang alat untuk mesin
injection molding; memindahkan dan / atau memposisikan perangkat sebagai bagian dan perlengkapan untuk klem fiksasi
cetakan untuk mesin dan peralatan pengolah plastik; memindahkan dan/atau memposisikan perangkat sebagai bagian dan
Fitting untuk klem fiksasi mati untuk mesin dan alat logam; mesin bor untuk pengerjaan logam; mesin bubut untuk pengerjaan
logam; mesin pengeboran untuk metalworking; mesin penggilingan untuk mesin penggilingan dan finishing untuk
metalworking; mesin penggilingan untuk pengerjaan logam; mesin potong dan finishing; mesin udara tekan, bukan untuk
kendaraan darat; pallet menyampaikan mesin sebagai bagian dan fitting untuk mesin dan alat metalworking; pelindung beban
berlebih sebagai bagian dan perlengkapan untuk mesin dan peralatan pengerjaan logam; penopang benda kerja sebagai
bagian dan perlengkapan untuk mesin dan peralatan pengolah plastik; penopang benda kerja sebagai suku cadang dan alat
kelengkapan untuk mesin dan peralatan pengerjaan logam; penukar cetakan untuk mesin cetak injeksi; pusat permesinan; rol
pengangkut cetakan sebagai bagian dan perlengkapan untuk mesin dan peralatan pengolah plastik; silinder hidrolik untuk
mesin dan peralatan pengolahan kimia; silinder hidrolik untuk mesin dan peralatan untuk pembuatan barang-barang karet;
silinder hidrolik untuk mesin logam dan alat; silinder hidrolik untuk mesin pengolahan makanan atau minuman dan peralatan;
silinder hidrolik untuk mesin pengolahan plastik dan aparatus; silinder pneumatik untuk mesin dan alat logam; silinder
pneumatik untuk mesin dan peralatan pengolah kimia; silinder pneumatik untuk mesin dan peralatan pengolahan makanan
atau minuman; silinder pneumatik untuk mesin dan peralatan untuk manufaktur barang karet; silinder pneumatik untuk mesin
dan sistem manufaktur semikonduktor; silinder pneumatik untuk mesin pengolahan plastik dan aparatus; silinder untuk mesin
dan sistem manufaktur semikonduktor; suku cadang dan fitting untuk mesin dan peralatan untuk memproduksi barang karet;
suku cadang dan perlengkapan untuk mesin dan instrumen pneumatik atau hidrolik; suku cadang dan perlengkapan untuk
mesin dan peralatan pengerjaan logam; suku cadang dan perlengkapan untuk mesin dan peralatan pengolah plastik; suku
cadang dan perlengkapan untuk mesin dan sistem manufaktur semikonduktor===
===Mengukur atau menguji mesin dan instrumen; mesin pengukur unit standar dan peralatan; indikator suhu; pengukur suhu;
mesin dan peralatan pengukuran unit turunan; pengukur tekanan; manometer; otomatis menyesuaikan / mengatur mesin dan
instrumen; mesin dan instrumen kontrol tekanan otomatis; mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya; meter listrik atau
magnetik dan penguji; konduktor listrik; kabel listrik dan kabel; mesin dan instrumen komunikasi listrik; inti magnetik; kabel
resistensi; Elektroda===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528490
: 31/01/2020 00:00:00
: 24/01/2020 CH
: Hexagon AB

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lilla Bantorget 15, P.O. Box 3692 SE-103 59 Stockholm
:
: Landstrasse 124 FL-9490 Vaduz

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HxGN Connect
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 42
: ===Perangkat Lunak sebagai Layanan [SaaS].===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530573
: 31/01/2020 00:00:00
: 01400017 01/08/2019 BX
: FERRERO TRADING LUX SA

Alamat Pemohon

: 16, route de Trèves Senningerberg L-2633

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 227 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jacobacci & Partners S.p.A.
: Corso Emilia, 8 I-10152 Torino

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: APPLAYDU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Grey, white and several shades of green, orange, red, pink, purple, beige, brown and blue.
: 9, 41
: ===DVD dan media perekaman digital lainnya.; Perangkat lunak; aplikasi perangkat lunak untuk mobile telephony aparat;
compact disc; perangkat lunak yang dapat didownload untuk bermain game; perangkat lunak yang dapat diunduh===
===Layanan game elektronik yang disediakan melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya; Pendidikan; hiburan yang
disediakan melalui jaringan komunikasi global.; kegiatan olahraga dan budaya; layanan hiburan; menyediakan informasi online
yang berkaitan dengan hiburan dan/atau pendidikan; menyediakan pelatihan; organisasi dan menyediakan permainan dan
kompetisi melalui internet [hiburan, pendidikan dan olahraga]; penyediaan materi pendidikan; radio, internet dan televisi
hiburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533812
: 31/01/2020 00:00:00
: 30 2019 018 131 02/08/2019 DE
: Blitz 18-354 GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Petuelring 130 80809 München
: KLAKA Rechtsanwälte Partnerschaft MbB
: Delpstr. 4 81679 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SHARENOW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Light blue and blue.
: 35, 38, 39, 9, 42
: ===Administrasi Bisnis; Bantuan Bisnis, manajemen dan layanan administrasi; Penyusunan kontrak untuk pihak ketiga untuk
penyediaan jasa, yaitu penyusunan kontrak untuk penyediaan jasa transportasi, khususnya sewa kendaraan, penyediaan
ruang parkir dan parkir kendaraan serta perencanaan rute perjalanan dan layanan navigasi [posisi, rute dan rencana kursus],
kemasan dan penyimpanan barang, Jasa Kurir dari segala jenis, mengatur kontrak untuk pembelian energi listrik; analisis
bisnis, penelitian dan layanan informasi; mengatur kontak bisnis; promosi iklan, pemasaran dan penjualan; riset pasar; sewa,
sewa dan sewa usufructuary materi iklan, ruang iklan, waktu iklan di dalam dan di media komunikasi, dispenser otomatis,
Mesin Penjual, penjualan berdiri, papan menampilkan iklan, penjualan berdiri di pameran perjalanan===
===Jasa telekomunikasi, khususnya penyediaan akses online terhadap data dan program aplikasi untuk penyediaan jasa
transportasi dan sarana transportasi untuk melakukan pemesanan, untuk menyediakan ruang parkir kendaraan dan untuk
penyediaan dan distribusi energi; Penyewaan, sewa dan usufructuary sewa peralatan komunikasi, telepon, akses waktu ke
jaringan komputer global; jasa telekomunikasi untuk layanan pemrosesan pembayaran; konsultasi dan informasi mengenai
layanan tersebut di atas termasuk dalam kelas ini.; penyediaan akses ke isi audio dan video, situs web dan portal Internet===
===Distribusi listrik melalui pipa dan kabel; Kemasan dan penyimpanan barang; Layanan navigasi [Positioning, rute dan
rencana kursus]; Parkir dan penyimpanan kendaraan; Perencanaan rute perjalanan [Layanan navigasi]; Transportasi;
angkutan penumpang; distribusi energi; mengatur dan melakukan tur keliling, perjalanan dan wisata serta pengawalan
wisatawan; pasokan energi; penyediaan informasi dan perencanaan serta Pemesanan Jasa transportasi; penyediaan
informasi mengenai ruang parkir kendaraan; penyelamatan, pemulihan dan layanan penarik; sewa ruang parkir untuk
kendaraan; sewa, sewa dan sewa usufructuary Mobil, Mobil, garasi, Ruang parkir, tempat parkir, area parkir, kendaraan, mobil
balap motor, sistem navigasi; transportasi broker; transportasi dan pengiriman barang===
===Bagian dan aksesori untuk semua barang yang disebutkan di atas termasuk dalam kelas ini.; Database; Distributor listrik
[listrik]; Perangkat lunak, khususnya untuk memberikan informasi tentang layanan transportasi, untuk menyediakan ruang
parkir untuk kendaraan dan untuk memasok dan mendistribusikan energi; Stasiun pengisian daya listrik; aplikasi perangkat
lunak [Apps]; baterai untuk kendaraan; catu daya; data yang direkam; distribusi listrik kotak; hardware untuk pengolahan data;
komponen listrik dan elektronik; listrik dan kontrol elektronik, regulasi, peralatan diagnostik dan keselamatan dan instrumen;
mengukur, mendeteksi dan memonitor instrumen, indikator dan pengendali; navigasi, panduan, pelacakan, penargetan dan
peta membuat perangkat; pengisi daya baterai; peralatan komunikasi; peralatan pengatur daya; peralatan, instrumen dan
kabel untuk listrik; perangkat optik dan peralatan, Enhancer dan koraktor; perangkat penyimpanan data; teknologi informasi,
audio-visual, multi-media dan perangkat fotografi===
===Semua layanan tersebut di atas khususnya sehubungan dengan perangkat lunak untuk penyediaan layanan transportasi
dan untuk pemesanan transportasi berarti, menyediakan ruang parkir untuk kendaraan dan/atau pasokan dan distribusi energi;
Sewa perangkat lunak; penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak non-download; penyediaan perangkat lunak
untuk penggunaan; sewa dan usufructuary sewa perangkat lunak, komputer, web server===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: M0020201534470
: 31/01/2020 00:00:00
: 30 2019 018 133 02/08/2019 DE

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: Blitz 18-354 GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Petuelring 130 80809 München
:
: Delpstr. 4 81679 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: REACHNOW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cyan and blue.
: 35, 38, 39, 9, 42
: ===Administrasi Bisnis; Mengatur kontrak untuk pihak ketiga untuk penyediaan layanan, yaitu mengatur kontrak untuk
penyediaan layanan transportasi, khususnya penyewaan kendaraan, penyediaan tempat parkir dan parkir kendaraan serta
perencanaan rute perjalanan dan layanan navigasi [positioning, rute dan perencanaan kursus], pengemasan dan
penyimpanan barang, jasa kurir dari segala jenis, mengatur kontrak untuk pembelian energi listrik; analisis bisnis, penelitian
dan layanan informasi; bantuan dalam urusan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; mengatur kontak bisnis; promosi
iklan, pemasaran dan penjualan; riset pasar; sewa, sewa dan sewa usufructuary materi iklan, ruang iklan, waktu iklan di dalam
dan di media komunikasi, dispenser barang dagangan, mesin penjual otomatis, penjualan berdiri, papan display iklan, stan
penjualan di pameran perjalanan===
===Jasa telekomunikasi, khususnya penyediaan akses online terhadap data dan program aplikasi untuk penyediaan jasa
transportasi dan sarana transportasi untuk melakukan pemesanan, untuk menyediakan ruang parkir kendaraan dan untuk
penyediaan dan distribusi energi; jasa telekomunikasi untuk layanan pemrosesan pembayaran; konsultasi dan informasi
mengenai layanan tersebut di atas termasuk dalam kelas ini.; penyediaan akses ke isi audio dan video, situs web dan portal
Internet; sewa, sewa dan sewa usufructuary peralatan telekomunikasi, telepon, waktu akses ke jaringan komputer global===
===Distribusi listrik melalui pipa dan kabel; Kemasan dan penyimpanan barang; Layanan navigasi [Positioning, rute dan
rencana kursus]; Parkir dan penyimpanan kendaraan; Perencanaan rute perjalanan [Layanan navigasi]; Transportasi;
angkutan penumpang; distribusi energi; layanan penyelamatan, pemulihan dan penyelamatan; mengatur dan melakukan tur
keliling, perjalanan dan wisata serta pengawalan wisatawan; pasokan energi; penyediaan informasi dan perencanaan serta
Pemesanan Jasa transportasi; penyediaan informasi mengenai ruang parkir kendaraan; sewa ruang parkir untuk kendaraan;
sewa, sewa dan sewa usufructuary Mobil, Mobil, garasi, Ruang parkir, tempat parkir, area parkir, kendaraan, mobil balap
motor, sistem navigasi; transportasi broker; transportasi dan pengiriman barang===
===Bagian dan aksesori untuk semua barang yang disebutkan di atas termasuk dalam kelas ini.; Database; Perangkat lunak,
khususnya untuk memberikan informasi tentang layanan transportasi, untuk menyediakan ruang parkir untuk kendaraan dan
untuk memasok dan mendistribusikan energi; Stasiun pengisian daya listrik; aplikasi perangkat lunak (aplikasi); baterai untuk
kendaraan; catu daya; data yang direkam; distribusi listrik kotak; distributor listrik (listrik); hardware untuk pengolahan data;
komponen listrik dan elektronik; listrik dan kontrol elektronik, regulasi, peralatan diagnostik dan keselamatan dan instrumen;
mengukur, mendeteksi dan memantau instrumen, indikator dan pengontrol; navigasi, panduan, pelacakan, penargetan dan
peta membuat perangkat; pengisi daya baterai; peralatan komunikasi; peralatan pengatur daya; peralatan, instrumen dan
kabel untuk listrik; perangkat dan peralatan optik, memperkuat peralatan dan korektor; perangkat penyimpanan data; teknologi
informasi, audio-visual, multi-media dan perangkat fotografi===
===Semua layanan tersebut di atas khususnya sehubungan dengan perangkat lunak untuk penyediaan layanan transportasi
dan untuk pemesanan transportasi berarti, menyediakan ruang parkir untuk kendaraan dan/atau pasokan dan distribusi energi;
Sewa perangkat lunak; penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak non-download; penyediaan perangkat lunak
untuk penggunaan; sewa, sewa dan sewa usufructuary perangkat lunak, komputer dan server web===
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masyarakat dan kegiatan kemanusiaan.; Layanan bisnis dan periklanan, yaitu, melacak dan melaporkan kinerja dan data
iklan; Layanan distribusi iklan dan informasi, yaitu, menyediakan ruang iklan rahasia melalui internet; Layanan iklan dan
direktori, yaitu, mempromosikan layanan orang lain dengan menyediakan halaman web yang menampilkan tautan ke situs
web orang lain; Layanan informasi bisnis, yaitu memberikan informasi untuk mengoptimalkan kinerja iklan; Layanan mesin
penjual otomatis, yaitu menyediakan mesin penjual otomatis yang menyediakan berbagai macam barang elektronik
konsumen, pakaian, dan produk umum konsumen; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan
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bisnis untuk tujuan memfasilitasi pembelian DISKON; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial
dengan bisnis untuk tujuan pencocokan pengiklan untuk pembeli potensial; Layanan periklanan, pemasaran, dan promosi;
Layanan toko ritel online yang menampilkan berbagai macam barang/jasa; Layanan toko ritel online yang menampilkan
perangkat keras komputer, periferal, dan media digital, yaitu, musik pra-rekaman, video, foto, Gambar, dan konten audiovisual;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan Layanan dan produk dari pihak ketiga dengan menyediakan pasar online untuk
pembeli dan penjual barang dan Jasa; memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual melalui penyediaan pembeli
informasi tentang barang dan Jasa Penjual; mempromosikan barang/jasa orang lain melalui jaringan internet dan komunikasi;
mengelola dan melacak semua jenis kartu pembayaran, dan bentuk lain dari transaksi pembayaran untuk tujuan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi analisis bisnis yang berkaitan dengan pemrosesan pembayaran, otentikasi dan pelacakan;
pemasaran, iklan, dan layanan promosi menggunakan Augmented Reality perangkat lunak komputer untuk mengintegrasikan
data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk tujuan melihat, menangkap, merekam dan mengedit gambar ditambah
dan video ditambah; pemrosesan elektronik pesanan untuk orang lain; penciptaan alat pemasaran, yaitu merancang
pemasaran dan konten iklan yang menampilkan informasi pasar, demografi, kinerja iklan, dan tren di bidang jumlah pemirsa
kuantitatif; penyewaan mesin penjual otomatis; riset pasar dan penyediaan layanan informasi pasar===
===Administrasi transaksi yang melibatkan dana yang diambil dari kartu tunai prabayar, atau kartu debit melalui jaringan data
global; Jasa penggalangan dana amal, Jasa investasi amal di bidang penyediaan donasi moneter dan hibah untuk seni,
pendidikan, dan program pemuda.; Layanan pemrosesan pembayaran, yaitu, mengelola dan melacak kartu kredit, kartu debit,
kartu hadiah, kartu prabayar, kartu pembayaran tangguhan, dan bentuk transaksi pembayaran lainnya untuk tujuan bisnis; dan
rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan komunikasi elektronik; mendanai rekening kas online dari kartu tunai prabayar
dan kartu debit; menyediakan pemrosesan elektronik pembayaran kartu debit seluler; menyediakan pemrosesan pembayaran
kartu debit secara elektronik; transfer uang elektronik untuk orang lain===
===Layanan komputer, yaitu, transmisi dibantu komputer teks, gambar statis, video, dan suara melalui perangkat elektronik
portabel; Layanan komunikasi melalui internet dan jaringan komunikasi pribadi berarti; Layanan pertukaran data elektronik;
Layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik foto, video, musik, audio, grafis, animasi, Gambar, karya seni, konten
multimedia, pesan, data dan informasi dalam bidang hiburan; Layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik foto, video,
teks, musik, audio, grafis, animasi, Gambar, karya seni, konten multimedia, pesan, data dan informasi dalam bidang hiburan;
Layanan transmisi video-on-demand; Penyiaran layanan melalui internet dan jaringan komunikasi lainnya, yaitu, meng-upload,
posting, menampilkan, penandaan, dan elektronik transmisi foto, video, grafis, animasi, konten multimedia, informasi, pesan,
gambar dan data; Penyiaran layanan melalui internet dan jaringan komunikasi lainnya, yaitu, meng-upload, posting,
menampilkan, penandaan, dan transmisi elektronik foto, video, grafis, animasi, konten multimedia, televisi, informasi, pesan,
gambar dan data; memberikan informasi dan saran mengenai komunikasi elektronik yang aman.; menyediakan akses ke
komputer, elektronik dan database online; menyediakan link komunikasi online yang mentransfer pengguna situs web ke
halaman web lokal dan global lainnya; menyediakan online chat room, forum dan papan buletin elektronik untuk transmisi
pesan di antara pengguna mengenai konten yang ditetapkan pengguna; menyediakan online chat room, forum dan papan
buletin elektronik untuk transmisi pesan di bidang kepentingan umum; streaming, penyiaran, webcast dan transmisi audio,
video, grafik, foto, avatar, menunjukkan, animasi vignettes, dan audio-visual konten media melalui internet atau jaringan
komunikasi lainnya; streaming, penyiaran, webcast dan transmisi audio, video, grafis, foto, dan audio-visual konten media
melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya===
===Emblem digital dikodekan dengan data, yaitu, grafis download atau gambar dikodekan dengan data; Emblem digital, yaitu,
grafik atau gambar yang dapat didownload; Kamera; Kit pengembangan perangkat lunak yang dapat didownload dan direkam
(SDK); Periferal komputer; Software download dan direkam untuk mengatur, mengkonfigurasi, dan mengendalikan hardware
dan periferal komputer dpt dipakai; alat pengembangan perangkat lunak komputer yang dapat didownload dan direkam;
download dan direkam alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk jaringan sosial, membangun aplikasi jaringan
sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, meng-upload, akses dan manajemen; download dan direkam aplikasi
perangkat lunak komputer untuk menciptakan animasi digital, video game, acara televisi dan film dengan pengguna dibuat
Avatar, ikon grafis, simbol, penggambaran grafis orang, tempat dan hal, desain aneh, komik, dan frase; download dan direkam
video dan perangkat lunak permainan elektronik; elektronik dan kartu debit magnetik untuk digunakan dalam kaitannya
dengan pembayaran untuk barang dan Jasa; elektronik dan kartu tunai magnetik untuk digunakan dalam kaitannya dengan
pembayaran barang dan Jasa; file multimedia yang dapat didownload yang berisi foto digital, video, audio, dan data digital
lainnya di bidang hiburan, fotografi, dan jejaring sosial online; perangkat keras komputer, komputer peripheral dan perangkat
lunak yang dapat didownload dan direkam untuk jarak jauh mengakses, menangkap, transmisi dan menampilkan gambar,
video, audio dan data; perangkat lunak aplikasi komputer download untuk ponsel, Portable Media Player, dan komputer
genggam, yaitu, perangkat lunak untuk membuat, mengedit, berbagi dan mengirim foto digital, video, Gambar, emojis, avatar,
emoticon, teks, dan konten Augmented Reality ke, orang lain melalui jaringan komputer global; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk ponsel dan komputer genggam, yaitu, perangkat lunak untuk membuat grup, pelacakan, mengirim dan
menerima pesan, grafik, informasi, dan Alert ponsel, dan memberikan informasi kepada pengguna.; perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat didownload dan direkam untuk memproses pembayaran elektronik dan mentransfer dana ke dan dari
orang lain; perangkat lunak autentikasi komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk mengontrol akses dan komunikasi
dengan komputer dan jaringan komputer; perangkat lunak dan perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam
untuk digunakan dalam mengunggah, mengunduh, menangkap, mengedit, menyimpan, mengakses, memposting,
menampilkan, memberi tag, mendistribusikan, melakukan streaming, menautkan, berbagi, mentransmisikan atau sebaliknya
menyediakan foto, video, Gambar, teks, media elektronik, konten fotografi dan video, data digital, atau informasi melalui
internet, jaringan komunikasi, ponsel, dan perangkat seluler; perangkat lunak komputer download aplikasi yang
memungkinkan pengguna untuk membuat Avatar, ikon grafis, simbol, penggambaran grafis orang, tempat dan hal, desain
aneh, komik dan frase yang dapat diposting, bersama dan ditransmisikan melalui multi-media Messaging (MMS), pesan teks
(SMS), email, online chatroom, internet, dan jaringan komunikasi lainnya; perangkat lunak komputer download dan direkam
untuk mengambil, menangkap, mengelola, pengolahan, operasi, melihat, menyimpan, mengedit, mengatur, menggabungkan,
berbagi, memanipulasi, memodifikasi, mengomentari, transmisi dan menampilkan konten foto dan video bulat dan panorama;
perangkat lunak komputer game download untuk digunakan pada perangkat mobile; perangkat lunak komputer untuk iklan dan
pemasaran pengumpulan data, pengukuran, analisis dan pelacakan; perangkat lunak komputer untuk membuat grup,
melacak, mengirim dan menerima pesan, grafik, informasi, dan peringatan ponsel, dan memberikan informasi kepada
pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat didownload dan direkam untuk mengendalikan dan mengelola akses ke
aplikasi server; perangkat lunak komputer yang dapat didownload dan direkam untuk menghasilkan kode yang dihasilkan
komputer dan kode respon cepat; perangkat lunak komputer yang dapat didownload dan direkam yang memungkinkan
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pengguna untuk membangun dan mengelola informasi jaringan sosial termasuk buku alamat, daftar teman, profil, preferensi
dan data pribadi; perangkat lunak komputer yang dapat didownload dan direkam, yaitu alat pengembangan untuk mengelola
dan berbagi foto, video, teks, musik, avatar, dan konten digital; perangkat lunak komputer yang dapat didownload untuk
digunakan dalam perangkat mobile dan komputer pribadi, yaitu, perangkat lunak Augmented Reality untuk mengintegrasikan
data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk tujuan melihat, menangkap, merekam dan mengedit gambar ditambah
dan video ditambah; perangkat lunak komputer yang dapat didownload untuk menyediakan akses ke game komputer melalui
situs jaringan sosial online; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam, yaitu platform keuangan elektronik
yang mengakomodasi pembayaran dan penerimaan transaksi pembayaran di ponsel, perangkat seluler, dan lingkungan
berbasis web yang terintegrasi; perangkat lunak pengembangan situs web yang dapat didownload dan direkam; perangkat
lunak untuk membaca lambang cetak atau digital dalam sifat data yang dikodekan; perangkat lunak untuk menampilkan
Emblem digital dalam sifat data yang dikodekan; perangkat lunak untuk menghasilkan Emblem dalam sifat data yang
dikodekan untuk pencetakan atau tampilan elektronik; perangkat lunak untuk mengimpor data yang dikodekan dari Emblem
cetak atau digital; perangkat lunak yang dapat didownload dan direkam untuk melihat, mengedit, meningkatkan, dan
mengubah foto, video, dan gambar digital; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyarankan alat perangkat lunak
pengeditan foto dan video; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke ulasan produk dan informasi
pembelian di internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk merekam, menyimpan, mentransmisikan, menerima,
menampilkan, dan menganalisis data dari perangkat; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk desain
antarmuka; program permainan komputer, program permainan elektronik, program video game interaktif; solusi platform
terpadu yang terintegrasi, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh dan direkam, serta aplikasi perangkat lunak yang
diunduh dan direkam untuk memfasilitasi dan mendukung layanan lokasi, autentikasi identitas, e-commerce, dan pembagian
foto, video, Gambar, dan teks===
===Jasa penerbitan, yaitu, penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain; Layanan Pendidikan, yaitu, menyediakan on-line
tutorial, kelas, kursus dan lokakarya di bidang menciptakan, mengedit, berbagi, mengirim, dan memonetisasi foto digital,
video, Gambar, emojis, avatar, emoticon, teks, audio, Augmented Reality konten, dan video game kepada orang lain melalui
jaringan komputer global; Layanan hiburan dalam sifat serial televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi, kejahatan,
dokumenter, drama, horor, misteri, Berita, dan asmara; Layanan hiburan di alam pengembangan, penciptaan, produksi,
distribusi, dan pasca produksi acara televisi dan konten hiburan multimedia; Layanan hiburan multimedia dalam sifat
perekaman, produksi, pasca produksi dan jasa distribusi di bidang televisi, film dan hiburan multimedia; Layanan hiburan, yaitu
menyediakan audio, video, musik, gambar foto, karya multimedia, berkas, teks, dan konten audiovisual yang tidak dapat
diunduh, melalui internet, jaringan telekomunikasi, dan jaringan telekomunikasi nirkabel; Layanan hiburan, yaitu menyediakan
foto, video, musik, konten audio dan video yang tidak dapat didownload, serta file grafis melalui situs web; Layanan hiburan,
yaitu, menyediakan komputer online dan permainan elektronik; Layanan penerbitan elektronik, yaitu, mempublikasikan karya
online orang lain yang menampilkan foto buatan pengguna, Gambar, video, teks dan grafis; film, animasi, dan produksi video;
memberikan informasi melalui jaringan komputer global di bidang hiburan; memberikan informasi online mengenai program
televisi, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; memproduksi dan mengatur konser langsung, acara hiburan sosial,
pertunjukan klub malam dan pertunjukan live show lainnya; mengatur dan melakukan konferensi pendidikan; mengatur dan
memimpin konferensi bisnis.; mengatur kontes; menyediakan acara televisi non-download melalui Layanan transmisi video-ondemand; menyediakan informasi berbasis web dalam informasi tiket untuk hiburan, pendidikan, olahraga, dan acara budaya;
menyediakan informasi dari database komputer atau jaringan komunikasi global di bidang hiburan dan musik; menyediakan
informasi hiburan audio-visual online melalui jaringan komputer global di bidang gambar bergerak, program televisi, video,
video musik dan musik; menyediakan musik online non-download; menyediakan online non-download konten hiburan
multimedia dalam bentuk Avatar, ikon grafis, simbol, desain aneh, komik, frase, dan penggambaran grafis orang, tempat dan
hal; menyediakan rekaman suara musik non-download, pertunjukan musik, video musik, foto, buletin, buku, majalah, game
elektronik, video dan konten multimedia non-download lainnya melalui situs web; menyediakan video klip online non-download
dan konten digital multimedia lainnya dalam sifat episode televisi, celana pendek, grafis, dan gambar yang berisi audio, video,
karya seni, dan/atau teks dari atau terkait dengan serial televisi yang sedang berlangsung; penciptaan, pengembangan,
produksi dan distribusi konten hiburan, yaitu, konten multimedia, animasi, rekaman video, teks, gambar diam, video, dan seri
yang sedang berlangsung menampilkan komedi, drama, hiburan musik, olahraga, kesehatan dan kesejahteraan, dan siaran
berita online atau didistribusikan ke perangkat elektronik Mobile; penciptaan, pengembangan, produksi dan distribusi konten
hiburan, yaitu, konten multimedia, foto, animasi, video, karya seni, teks, grafik, Gambar, dan berita; penciptaan,
pengembangan, produksi, pasca-produksi, dan distribusi konten hiburan, yaitu, konten multimedia, foto, animasi, video, acara,
animasi, karya seni, teks, grafik, Gambar, dan berita; penyusunan dan pelaksanaan kontes dan program penghargaan insentif
yang dirancang untuk mengenali, menghargai dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam peningkatan Self,
pemenuhan diri, amal, filantropis, relawan, Layanan publik dan masyarakat dan kegiatan kemanusiaan dan berbagi produk
kerja kreatif; produksi dan distribusi acara televisi; produksi film dan video===
===Desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile, video dan game; Hosting konten digital di internet
dan menyediakan fasilitas web online bagi orang lain untuk mengelola dan berbagi foto online, video, teks, musik dan konten
digital; Layanan aplikasi penyedia layanan (ASP), yaitu, hosting aplikasi perangkat lunak komputer orang lain; Layanan
keamanan komputer dalam sifat menyediakan layanan otentikasi pengguna yang berkaitan dengan informasi identifikasi
pribadi menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak biometrik untuk aplikasi perangkat lunak online dan transaksi ecommerce; Layanan komputer, yaitu, membuat dan merancang halaman web yang menampilkan komunitas virtual untuk
pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi dan terlibat dalam sosial, bisnis dan jaringan masyarakat; Layanan
komputer, yaitu, menyediakan aplikasi mobile interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk
mengelola foto online mereka dan account jaringan sosial; Layanan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang
menampilkan perangkat lunak dalam sifat kit pengembangan perangkat lunak (SDK); Layanan perangkat lunak sebagai
layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk data dan analisis; konsultasi keamanan data yang berkaitan dengan
komunikasi elektronik yang aman; konsultasi keamanan komputer yang berkaitan dengan mengamankan komunikasi
elektronik; konsultasi teknologi telekomunikasi yang berkaitan dengan komunikasi elektronik yang aman; menyediakan alat
online yang memberi pengguna kemampuan untuk membuat Emblem digital, grafis dan gambar yang dapat didownload;
menyediakan kode yang dihasilkan komputer elektronik untuk mengidentifikasi produk dan memproses pembayaran
elektronik; menyediakan layanan autentikasi pengguna yang berkaitan dengan informasi identifikasi pribadi menggunakan
teknologi autentikasi multifaktor untuk aplikasi perangkat lunak online dan transaksi e-commerce; menyediakan layanan
autentikasi pengguna yang berkaitan dengan informasi identifikasi pribadi menggunakan teknologi sistem masuk tunggal untuk
aplikasi perangkat lunak online dan transaksi e-commerce; menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan
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teknologi sign-on tunggal untuk aplikasi perangkat lunak online; menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat
lunak berbasis web yang tidak dapat didownload untuk digunakan dalam menciptakan, mendesain, melacak, menganalisis,
mengevaluasi dan memantau iklan, pemasaran, dan konten promosi dan materi; menyediakan penggunaan sementara
aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk berbagi foto dan video yang menyediakan perangkat lunak sebagai
layanan (SaaS) untuk memproses pembayaran elektronik; menyediakan penggunaan sementara on-line perangkat lunak
otentikasi non-download untuk mengendalikan akses ke dan komunikasi dengan komputer dan jaringan komputer;
menyediakan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) untuk memproses pembayaran elektronik.; menyediakan verifikasi
elektronik pesanan on-line konten digital dan menghasilkan kode izin elektronik yang kemudian memungkinkan pengguna
untuk mengakses konten digital; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi mobile; penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi upload, download, streaming,
editing, memodifikasi, posting, menampilkan, menghubungkan, berbagi, transmisi atau sebaliknya menyediakan foto, video,
musik dan media elektronik atau informasi melalui internet dan jaringan komunikasi; teknologi informasi itu Jasa konsultasi
yang berkaitan dengan mengamankan komunikasi elektronik===
===Pengenalan sosial berbasis Internet dan layanan jejaring sosial dapat diakses melalui aplikasi mobile yang bisa
didownload.; Pengenalan sosial dan jejaring sosial berbasis jaringan komputer global; Perizinan kekayaan intelektual, yaitu,
pengguna dibuat Avatar, ikon grafis, simbol, desain aneh, komik, frase, dan penggambaran grafis orang, tempat dan hal;
menyediakan jaringan sosial dan informasi pengenalan sosial dan layanan melalui database komputer yang dapat diakses
melalui jaringan komputer global===
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: ===Administrasi Bisnis; Bantuan Bisnis, manajemen dan layanan administrasi; Penyusunan kontrak untuk pihak ketiga untuk
penyediaan jasa, yaitu penyusunan kontrak untuk penyediaan jasa transportasi, khususnya sewa kendaraan, penyediaan
ruang parkir dan parkir kendaraan serta perencanaan rute perjalanan dan layanan navigasi [posisi, rute dan rencana kursus],
kemasan dan penyimpanan barang, Jasa Kurir dari segala jenis, mengatur kontrak untuk pembelian energi listrik; analisis
bisnis, penelitian dan layanan informasi; mengatur kontak bisnis; promosi iklan, pemasaran dan penjualan; riset pasar; sewa,
sewa dan sewa usufructuary materi iklan, ruang iklan, waktu iklan di dalam dan di media komunikasi, dispenser otomatis,
Mesin Penjual, penjualan berdiri, papan menampilkan iklan, penjualan berdiri di pameran perjalanan===
===Layanan asuransi, khususnya penjaminan asuransi dan/atau pialang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi
kecelakaan, asuransi kebakaran di area parkir dan di garasi parkir; konsultasi dan informasi mengenai layanan tersebut di atas
termasuk dalam kelas ini.; layanan brankas; layanan di bidang kartu bank, kartu kredit dan kartu tunai; layanan pembayaran
elektronik; layanan real estat; pegadaian; pemrosesan transaksi pembayaran untuk penyewaan tempat parkir, untuk
penyewaan kendaraan dan/atau pasokan energi listrik; penagihan utang dan layanan faktor; penerbitan kartu prabayar dan
voucher; penggalangan dana dan sponsor keuangan; penilaian keuangan; pinjaman, kredit dan jasa sewa-keuangan; sewa,
sewa dan sewa usufructuary real estat, kantor, tempat komersial, kantor co-working; transaksi keuangan, moneter dan
perbankan===
===Jasa telekomunikasi, khususnya penyediaan akses online terhadap data dan program aplikasi untuk penyediaan jasa
transportasi dan sarana transportasi untuk melakukan pemesanan, untuk menyediakan ruang parkir kendaraan dan untuk
penyediaan dan distribusi energi; Penyewaan, sewa dan usufructuary sewa peralatan komunikasi, telepon, akses waktu ke
jaringan komputer global; jasa telekomunikasi untuk layanan pemrosesan pembayaran; penyediaan akses ke isi audio dan
video, situs web dan portal Internet===
===Distribusi listrik melalui pipa dan kabel; Kemasan dan penyimpanan barang; Layanan navigasi [Positioning, rute dan
rencana kursus]; Parkir dan penyimpanan kendaraan; Perencanaan rute perjalanan [Layanan navigasi]; Transportasi;
angkutan penumpang; distribusi energi; mengatur dan melakukan tur wisata, perjalanan dan wisata serta pengawalan
wisatawan; pasokan energi; penyediaan informasi dan perencanaan serta Pemesanan Jasa transportasi; penyediaan
informasi mengenai ruang parkir kendaraan; penyelamatan, pemulihan dan layanan penarik; sewa ruang parkir untuk
kendaraan; sewa, sewa dan sewa usufructuary Mobil, Mobil, garasi, Ruang parkir, tempat parkir, area parkir, kendaraan, mobil
balap motor, sistem navigasi; transportasi broker; transportasi dan pengiriman barang===
===Bagian dan aksesori untuk semua barang yang disebutkan di atas termasuk dalam kelas ini.; Database; Distributor listrik
[listrik]; Perangkat lunak, khususnya untuk memberikan informasi tentang layanan transportasi, untuk menyediakan ruang
parkir untuk kendaraan dan untuk memasok dan mendistribusikan energi; Stasiun pengisian daya listrik; aplikasi perangkat
lunak [Apps]; baterai untuk kendaraan; catu daya; data yang direkam; distribusi listrik kotak; hardware untuk pengolahan data;
komponen listrik dan elektronik; listrik dan kontrol elektronik, regulasi, peralatan diagnostik dan keselamatan dan instrumen;
mengukur, mendeteksi dan memonitor instrumen, indikator dan pengendali; navigasi, panduan, pelacakan, penargetan dan
peta membuat perangkat; pengisi daya baterai; peralatan komunikasi; peralatan pengatur daya; peralatan, instrumen dan
kabel untuk listrik; perangkat optik dan peralatan, Enhancer dan koraktor; perangkat penyimpanan data; teknologi informasi,
audio-visual, multi-media dan perangkat fotografi===

540 Etiket

Halaman 232 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201537819
: 31/01/2020 00:00:00
: 2020-004582 16/01/2020 JP
: Hankyu Hanshin Properties Corp.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hankyu Terminal Building, 1-4, Shibata 1-chome, Kita-ku, Osaka-shi Osaka 5300012
: MORIOKA Hiroshi
: 3-1-1605, Ryodocho, Nishinomiya-shi Hyogo 662-0841

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Geo fit+
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36, 42
: ===Jasa lembaga untuk Penyewaan atau sewa bangunan; Layanan agen untuk pembelian atau penjualan bangunan;
Penerbitan kartu kredit; Penyewaan atau Penyewaan bangunan; Penyewaan lahan; komputasi tingkat premi asuransi;
konsultasi real estat dan keuangan atau saran tentang akuisisi atau penggunaan praktis tanah dan bangunan; layanan agen
untuk pembelian atau penjualan tanah; lembaga untuk asuransi non-kehidupan; memberikan informasi mengenai bangunan
atau lahan [real estat]; non-hidup asuransi underwriting; pembelian dan penjualan bangunan; pembelian dan penjualan tanah;
pengelolaan bangunan; pengelolaan lahan; penilaian keuangan kredit perusahaan.; penilaian real estat; penyesuaian klaim
untuk asuransi non-jiwa; untuk Leasing atau penyewaan lahan===
===Penyusunan konstruksi; Survei; konsultasi arsitektur dan saran; memberikan informasi arsitektur; merancang termasuk
desain arsitektur dan desain interior selain untuk tujuan periklanan; penelitian tentang pembangunan gedung atau
perencanaan kota; pengujian atau penelitian tentang teknik sipil.; survei geologi atau penelitian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: M0020201538354
: 31/01/2020 00:00:00
: 2020-004583 16/01/2020 JP
: Hankyu Hanshin Properties Corp.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hankyu Terminal Building, 1-4, Shibata 1-chome, Kita-ku, Osaka-shi Osaka 5300012
: MORIOKA Hiroshi
: 3-1-1605, Ryodocho, Nishinomiya-shi Hyogo 662-0841

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Geo select
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36, 42
: ===Penerbitan kartu kredit; komputasi tingkat premi asuransi; konsultasi real estat dan keuangan atau saran tentang akuisisi
atau penggunaan praktis tanah dan bangunan; layanan agen untuk pembelian atau penjualan bangunan; layanan agen untuk
pembelian atau penjualan tanah; layanan agen untuk penyewaan atau penyewaan bangunan; layanan agen untuk penyewaan
atau penyewaan lahan; lembaga untuk asuransi non-jiwa; memberikan informasi tentang bangunan atau tanah [urusan real
estat]; non-hidup asuransi underwriting; pembelian dan penjualan bangunan; pembelian dan penjualan tanah; pengelolaan
bangunan; pengelolaan lahan; penilaian keuangan kredit perusahaan.; penilaian real estat; penyesuaian klaim untuk asuransi
non-jiwa; penyewaan atau penyewaan bangunan; penyewaan tanah===
===Penyusunan konstruksi; Survei; konsultasi arsitektur dan saran; memberikan informasi arsitektur; merancang termasuk
desain arsitektur dan desain interior selain untuk tujuan periklanan; penelitian tentang pembangunan gedung atau
perencanaan kota; pengujian atau penelitian tentang teknik sipil.; survei geologi atau penelitian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538891
: 31/01/2020 00:00:00
: 30 2019 018 129 02/08/2019 DE
: Blitz 18-354 GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Petuelring 130 80809 München
: KLAKA Rechtsanwälte Partnerschaft MbB
: Delpstr. 4 81679 München

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: CHARGENOW

740

540 Etiket

Halaman 233 dari 595

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange and blue.
: 35, 4, 39, 9
: ===Administrasi Bisnis; Bantuan Bisnis, manajemen dan layanan administrasi; Penyusunan kontrak untuk pihak ketiga untuk
penyediaan jasa, yaitu penyusunan kontrak untuk penyediaan jasa transportasi, khususnya sewa kendaraan, penyediaan
ruang parkir dan parkir kendaraan serta perencanaan rute perjalanan dan layanan navigasi [posisi, rute dan rencana kursus],
kemasan dan penyimpanan barang, Jasa Kurir dari segala jenis, mengatur kontrak untuk pembelian energi listrik; analisis
bisnis, Layanan riset dan informasi; mengatur kontak bisnis; promosi iklan, pemasaran dan penjualan; riset pasar; sewa, sewa
dan sewa usufructuary materi iklan, ruang iklan, waktu iklan di dalam dan di media komunikasi, dispenser otomatis, Mesin
Penjual, penjualan berdiri, papan menampilkan iklan, penjualan berdiri di pameran perjalanan===
===Energi listrik.===
===Distribusi listrik melalui pipa dan kabel; Kemasan dan penyimpanan barang; Layanan navigasi [Positioning, rute dan
rencana kursus]; Parkir dan penyimpanan kendaraan; Perencanaan rute perjalanan [Layanan navigasi]; Transportasi;
angkutan penumpang; distribusi energi; konsultasi dan informasi mengenai layanan tersebut di atas termasuk dalam kelas ini.;
mengatur dan melakukan tur wisata, perjalanan dan wisata serta pengawalan wisatawan; pasokan energi; penyediaan
informasi dan perencanaan serta Pemesanan Jasa transportasi; penyediaan informasi mengenai ruang parkir kendaraan;
penyelamatan, pemulihan dan layanan penarik; sewa ruang parkir untuk kendaraan; sewa, sewa dan sewa usufructuary Mobil,
Mobil, garasi, Ruang parkir, tempat parkir, area parkir, kendaraan, mobil balap motor, sistem navigasi; transportasi broker;
transportasi dan pengiriman barang===
===Bagian dan aksesori untuk semua barang yang disebutkan di atas termasuk dalam kelas ini.; Database; Distributor listrik
[listrik]; Perangkat lunak, khususnya untuk memberikan informasi tentang layanan transportasi, untuk menyediakan ruang
parkir untuk kendaraan dan untuk memasok dan mendistribusikan energi; Stasiun pengisian daya listrik; aplikasi perangkat
lunak [Apps]; baterai untuk kendaraan; catu daya; data yang direkam; distribusi listrik kotak; hardware untuk pengolahan data;
komponen listrik dan elektronik; listrik dan kontrol elektronik, regulasi, peralatan diagnostik dan keselamatan dan instrumen;
mengukur, mendeteksi dan memonitor instrumen, indikator dan pengendali; navigasi, panduan, pelacakan, penargetan dan
peta membuat perangkat; pengisi daya baterai; peralatan komunikasi; peralatan pengatur daya; peralatan, instrumen dan
kabel untuk listrik; perangkat optik dan peralatan, Enhancer dan koraktor; perangkat penyimpanan data; teknologi informasi,
audio-visual, multi-media dan perangkat fotografi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 14-10, Nihonbashi Kavabacho 1-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8210
: HAGIRI Masaharu
: c/o Hagiri and Associates, 4F 21 - Towa Bldg. 6-1, Iidabashi 4 - Chome, Chiyoda - ku
Tokyo 102-0072

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MyKirei by KAO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 21, 5, 10
: ===Antiperspirant; Detergen; Dupa; Kosmetik; Parfum; Persiapan antistatik untuk tujuan rumah tangga; Shampoo; air toilet;

: M0020201539622
: 31/01/2020 00:00:00
: 2019-144001 13/11/2019 JP
: KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao Corporation)

540 Etiket

bayangan mata; bubuk make-up; bulu mata palsu; dentifrices (Di dekat Dentifrices); deodoran untuk hewan; deodoran untuk
manusia; deodoran untuk perawatan tubuh; deterjen binatu; deterjen pencuci piring; deterjen untuk keperluan rumah tangga;
gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu [Funori]; kain abrasif; kertas abrasif [amplas]; kertas polishing; kondisioner
rambut; kosmetik rouges; krim kosmetik; kue sabun non-obat; kuku palsu; non-obat berbusa mencuci wajah; obat kumur dan
kumur non-obat; parfum dan bahan rasa; pati binatu; pati semprot binatu; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pembersih
dalam sifat pembersih serba guna; pembersih tangan [persiapan pembersihan tangan]; pemutih cucian; persiapan make-up.;
persiapan mandi, bukan untuk tujuan medis; persiapan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; persiapan penyegaran
napas untuk kebersihan pribadi; persiapan perawatan rambut; persiapan pewarnaan rambut, yaitu manikur rambut; persiapan
polishing; persiapan untuk mengatur rambut; pewarna rambut; sabun antiperspirant; sabun cuci; sabun dan deterjen; sabun
mandi; sabun tangan non-obat; sabun tubuh berbusa non-obat; sabun tubuh non-obat; ukuran laundry===
===Benang gigi; Mops; Sisir; Spons yang digunakan untuk menerapkan make-up; alat pembersih dan peralatan cuci, yaitu,
mops dengan tisu kering atau basah untuk keperluan pembersihan rumah tangga, kain untuk lantai cuci, furnitur dan alat
debu; bantalan pembersih; bubuk compacts dijual kosong; bubuk puff; dispenser pompa kosmetik untuk mengatur isi ulang tas
di dalam untuk keperluan rumah tangga; dispenser pompa sabun cair untuk mengatur kantong isi ulang di dalam untuk
keperluan rumah tangga; dispenser pompa untuk keperluan rumah tangga, yaitu dispenser sabun dan dispenser kosmetik.;
dispenser sabun; kain cuci pribadi; kain poles; kandang burung; kasus kesombongan, dipasang; kasus sikat gigi; kasus sisir;
kasus toilet; kasus wajah-bubuk; kemasan industri botol plastik; kosmetik krim kasus; kuas alis; kuas bibir; kuas kuku; kuas
make-up; mencukur kuas; mencukur sikat berdiri; nampan sampah untuk hewan peliharaan; pembakar parfum; pemegang
sabun dan kotak; penyemprot penjahit; peralatan kosmetik dan toilet, selain sikat gigi listrik; semprotan parfum, dijual kosong;
set peralatan kosmetik; sikat gigi listrik; sikat gigi, non-listrik; sikat rambut; spons make-up===
===Persiapan farmasi; bantalan inkontinensia; bantalan menyusui; celana sanitasi; deodoran rumah tangga; disinfektan untuk
tujuan kebersihan; fungisida, selain untuk tujuan pertanian; insektisida, selain untuk tujuan pertanian; makanan diet
disesuaikan untuk tujuan medis; makanan untuk bayi; masker sanitasi untuk penggunaan pribadi; minuman diet disesuaikan
untuk tujuan medis; pembalut wanita; pengusir serangga, selain untuk tujuan pertanian; penutup mata untuk penggunaan

Halaman 234 dari 595

medis; penutup popok bayi [tekstil]; perban menstruasi; perban telinga; persiapan pembersihan, yaitu, eliminator bau bukan
untuk penggunaan pribadi.; popok bayi; popok dewasa; popok inkontinensia; suplemen makanan untuk hewan; suplemen
makanan untuk manusia; tampon menstruasi===
===Masker sanitasi untuk penggunaan pribadi.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201542421
: 31/01/2020 00:00:00
: 30 2019 018 130 02/08/2019 DE
: Blitz 18-354 GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Petuelring 130 80809 München
: KLAKA Rechtsanwälte Partnerschaft MbB
: Delpstr. 4 81679 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FREENOW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Red and blue.
: 35, 36, 38, 39, 9, 41, 42
: ===Mengatur kontrak untuk pihak ketiga untuk penyediaan layanan, yaitu mengatur kontrak untuk penyediaan layanan
transportasi, khususnya penyewaan kendaraan, penyediaan tempat parkir dan parkir kendaraan serta perencanaan rute
perjalanan dan layanan navigasi [positioning, rute dan perencanaan kursus], pengemasan dan penyimpanan barang, jasa kurir
dari segala jenis, mengatur kontrak untuk pembelian energi listrik; administrasi bisnis; analisis bisnis, penelitian dan layanan
informasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; konsultasi dan informasi mengenai layanan tersebut di atas
termasuk dalam kelas ini.; mengatur kontak bisnis; promosi periklanan, pemasaran, dan penjualan; riset pasar; sewa, sewa
dan sewa usufructuary materi iklan, ruang iklan, waktu iklan di dalam dan di media komunikasi, dispenser otomatis, mesin
penjual otomatis, penjualan berdiri, papan display iklan, penjualan berdiri di pameran perjalanan===
===Layanan asuransi, khususnya penjaminan asuransi dan/atau pialang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi
kecelakaan, asuransi kebakaran di area parkir dan di garasi parkir; layanan brankas; layanan di bidang kartu bank, kartu kredit
dan kartu tunai; layanan pembayaran elektronik; layanan real estat; pemrosesan transaksi pembayaran untuk penyewaan
tempat parkir, untuk penyewaan kendaraan dan/atau pasokan energi listrik; penagihan utang dan layanan faktor; penerbitan
kartu prabayar dan voucher; penggalangan dana dan sponsor keuangan; penilaian keuangan; pialang gadai; pinjaman, kredit
dan jasa sewa-keuangan; sewa, sewa dan sewa usufructuary real estat, kantor, tempat komersial, kantor co-working;
transaksi keuangan, moneter dan perbankan===
===Layanan telekomunikasi, khususnya penyediaan akses online ke program data dan aplikasi untuk penyediaan layanan
transportasi dan untuk pemesanan sarana transportasi, untuk menyediakan tempat parkir untuk kendaraan dan untuk pasokan
dan distribusi energi; layanan telekomunikasi untuk layanan pemrosesan pembayaran; penyediaan akses ke konten audio dan
video, situs web, dan portal Internet; sewa, sewa dan sewa usufructuary peralatan komunikasi, telepon, waktu akses ke
jaringan komputer global===
===Distribusi listrik melalui pipa dan kabel; Transportasi; angkutan penumpang; broker transportasi; distribusi energi; layanan
navigasi [posisi, rute dan perencanaan kursus]; layanan penyelamatan, pemulihan, dan penarik; mengatur dan melakukan tur
wisata, perjalanan dan wisata serta pengawalan wisatawan; parkir dan penyimpanan kendaraan; pasokan energi;
pengemasan dan penyimpanan barang; penyediaan informasi dan perencanaan dan pemesanan layanan transportasi;
penyediaan informasi tentang tempat parkir untuk kendaraan; perencanaan rute perjalanan [layanan navigasi]; sewa tempat
parkir untuk kendaraan; sewa, sewa dan usufructuary sewa mobil, mobil, garasi, tempat parkir, tempat parkir, tempat parkir,
kendaraan, mobil balap motor, sistem navigasi; transportasi dan pengiriman barang===
===Database; aplikasi perangkat lunak [aplikasi]; baterai untuk kendaraan; catu daya; data yang direkam; daya yang
mengatur aparat; distributor listrik [listrik]; komponen listrik dan elektronik; kontrol listrik dan elektronik, peraturan, peralatan
diagnostik dan keselamatan dan instrumen; kotak pendistribusian daya; mengukur, mendeteksi dan memantau instrumen,
indikator, dan pengontrol; navigasi, panduan, pelacakan, penargetan, dan perangkat pembuatan peta; pengisi daya baterai;
peralatan komunikasi; peralatan, instrumen, dan kabel untuk; perangkat keras untuk pemrosesan data; perangkat lunak,
khususnya untuk memberikan informasi tentang layanan transportasi, untuk menyediakan tempat parkir untuk kendaraan dan
untuk memasok dan mendistribusikan energi; perangkat optik dan peralatan, enhancer dan korektor; perangkat penyimpanan
data; stasiun pengisian daya untuk listrik; suku cadang dan aksesori untuk semua barang tersebut di atas termasuk dalam
kelas ini.; teknologi informasi, audio-visual, multi-media dan perangkat fotografi===
===Pelatihan, pendidikan, hiburan dan olahraga, khususnya sehubungan dengan penyediaan layanan transportasi dan untuk
pemesanan sarana transportasi, broker tempat parkir untuk kendaraan dan pasokan dan distribusi energi; organisasi dan
penyelenggaraan acara dan kompetisi olahraga; pelatihan pengemudi===
===Penyewaan perangkat lunak; penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; penyediaan
perangkat lunak untuk digunakan; semua layanan tersebut khususnya sehubungan dengan perangkat lunak untuk penyediaan
layanan transportasi dan untuk pemesanan sarana transportasi, menyediakan tempat parkir untuk kendaraan dan / atau
pasokan dan distribusi energi; sewa dan sewa usufructuary perangkat lunak, komputer, server web===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543258
: 31/01/2020 00:00:00
: 30 2019 110 086 02/08/2019 DE
: Elten GmbH

Alamat Pemohon

: Ostwall 7-13 47589 Uedem

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 235 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rösler Rasch Van Der Heide & Partner, Patent-und Rechtsanwälte
: Bodenseestr. 18 81241 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MADDOX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Sepatu (pelindung -); sepatu pelindung [terhadap kecelakaan atau cedera]; sepatu untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan api.; sol sepatu dan sol untuk alas kaki keselamatan dan pelindung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201546530
: 31/01/2020 00:00:00
: 30 2019 110 083 02/08/2019 DE
: Elten GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ostwall 7-13 47589 Uedem
: Rösler Rasch Van Der Heide & Partner, Patent- Und Rechtsanwälte
: Bodenseestr. 18 81241 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SMARTASTIC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25, 9, 10, 42
: ===Alas kaki; Pakaian; Sepatu kerja; elemen logam pelindung untuk alas kaki dan sepatu bot; pakaian kerja; penutup kepala;
semua barang tersebut juga dilengkapi dengan sensor dan elektronik transmisi data dan/atau dilengkapi dengan teknologi
RFID.; sepatu kerja; sisipan sepatu; sol sepatu===
===Perangkat lunak; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat nirkabel; alas kaki keselamatan untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; alas kaki pelindung untuk digunakan melawan kecelakaan dalam olahraga.; alas kaki sol dan sol
sebagai bagian dan / atau aksesoris keselamatan dan pelindung alas kaki; aplikasi seluler; aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk transmisi informasi; bagian dan perlengkapan dari semua barang tersebut di atas, termasuk dalam kelas; bingkai
tontonan; helm pelindung; kacamata keselamatan; keselamatan, keamanan, perlindungan dan perangkat sinyal; label dengan
chip RFID terintegrasi; masker pelindung; mengukur transduser; mengukur, mendeteksi dan memantau instrumen, indikator,
dan pengontrol; pakaian kerja pelindung [untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera]; pakaian selam; pakaian untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; pemancar dan penerima nirkabel;
peralatan menyelam; semua barang tersebut juga dilengkapi dengan teknologi RFID; semua barang tersebut untuk
transformasi, perekaman, evaluasi, transmisi dan tampilan data dan informasi untuk bidang keselamatan industri, pencegahan
kecelakaan, obat-obatan serta transformasi, perekaman, evaluasi, transmisi dan tampilan data olahraga, data pelatihan
kebugaran dan data aktivitas; sensor dan detektor; sepatu pelindung [terhadap kecelakaan atau cedera]; sepatu untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; sol untuk sepatu keselamatan; tali tahan api sebagai bagian
dan/atau aksesori alas kaki tahan api; teknologi informasi dan perangkat audio-visual, multimedia dan fotografi; tutup
pengaman===
===Alas kaki medis; alas kaki ortopedi; alat sensor untuk penggunaan medis dalam diagnosis; bagian dan perlengkapan dari
semua barang tersebut di atas, termasuk dalam kelas.; masker pelindung untuk digunakan oleh orang-orang yang bekerja di
bidang kedokteran; pakaian pelindung untuk tujuan medis; pelindung pendengaran; semua barang tersebut juga dilengkapi
dengan sensor dan elektronik transmisi data dan/atau dilengkapi dengan teknologi RFID; sol dalam medis; sol ortopedi; sol
sepatu medis; struktur pelindung terhadap radiasi [untuk penggunaan medis]; visor pelindung untuk penggunaan medis===
===Layanan evaluasi pengukuran; Teknik; desain dan pengujian untuk pengembangan produk baru; desain produk baru;
konsultasi jaminan kualitas; layanan hosting dan perangkat lunak sebagai layanan dan penyewaan perangkat lunak; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kualitas; menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang dapat diakses melalui situs web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak on-line yang tidak
dapat diunduh untuk mengimpor dan mengelola data; pengujian, otentikasi dan kontrol kualitas; semua layanan tersebut untuk
dan di bidang pakaian, alas kaki, penutup kepala, barang dan jasa keselamatan dan keamanan industri, pencegahan
kecelakaan, obat-obatan serta transformasi, perekaman, evaluasi, transmisi dan tampilan data olahraga, data pelatihan
kebugaran dan data aktivitas.; sertifikasi (kontrol kualitas)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201523246
: 03/02/2020 00:00:00
: 2020-002096 08/01/2020 JP
: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR

Alamat Pemohon

: 1, Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken 471-8571

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 236 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ONDA Makoto
: 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi Gifu-ken 500-8731

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EXPERIENCE AMAZING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35
: ===layanan eceran atau layanan grosir untuk perlengkapan audio; layanan ritel atau layanan grosir untuk kamera digital dan
kamera video digital; layanan ritel atau layanan grosir untuk sel listrik, baterai dan akumulator listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201529339
: 03/02/2020 00:00:00
:
: WAKORN COMPANY LIMITED

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 93/324 Sukhumvit Road, Bangchak Subdistrict, 10260 Phra Khanong District,
Bangkok
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: WAKORN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 28
: ===Pensil; pensil grafit.; pensil warna===
===Mainan perkembangan bayi; blok mainan; susun blok.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530120
: 03/02/2020 00:00:00
: 4612135 07/01/2020 FR dan 4573738 06/08/2019 FR
: DIRAMODE

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 rue John Hadley F-59654 Villeneuve d'Ascq
: CABINET FLECHNE, Monsieur David Bilquey
: 22 avenue de Friedland F-75008 Paris

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: pimkie
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 35, 3, 20, 21, 9, 25, 14
: ===Kulit dan kulit imitasi kasus dokumen, tas, tas sekolah, tas (leatherwork); batang bepergian; batang dan koper; cambuk,
Harness dan pelana; dompet kulit.; hiasan kulit untuk furnitur; kasus kesombongan; kasus kunci (barang kulit); kasus lampiran;
kemping tas, tas pantai, tas travel, tas sekolah, dompet koin, dompet; kotak kulit; kotak topi dari kulit; kulit binatang; payung
matahari, payung, payung dan tongkat berjalan; pelana, kerah, kalung dan memanfaatkan untuk hewan; perjalanan set; rantai
mesh dompet; tas olahraga; tas untuk pendaki; tas, ransel, tas belanja, tas beroda===
===Akuntansi; Audit perusahaan (analisis komersial); Layanan berlangganan Surat Kabar (untuk pihak ketiga); Layanan
presentasi pada semua sarana komunikasi untuk promosi atau penjualan daripadanya.; Penjualan eceran layanan dan
penjualan melalui internet untuk pakaian, alas kaki, tas, perhiasan, parfum dan kosmetik, kacamata; administrasi komersial;
agen tenaga kerja; fungsi Kantor; hubungan Masyarakat; iklan online di jaringan komputer; konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis; layanan perantara komersial; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis untuk penyedia layanan
freelance; manajemen file komputer; mengatur langganan untuk layanan telekomunikasi bagi orang lain; organisasi kontes
dan game komersial untuk promosi, tujuan iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; pengoptimalan lalu
lintas situs web; penyajian barang di semua media komunikasi, untuk penjualan eceran; penyebaran iklan; penyebaran materi
iklan (leaflet, prospektus, print Matter, sample); penyewaan ruang iklan; publikasi teks iklan; reproduksi dokumen; sewa waktu
iklan di semua media komunikasi===
===Kosmetik; Perlengkapan mandi; Sabun; Sediaan pemutihan dan bahan lainnya untuk penggunaan binatu; Semir sepatu;
Shampoo; deodoran untuk penggunaan pribadi (Perfumery); dupa; jaringan diresapi dengan lotion kosmetik; kayu beraroma;
minyak esensial; pasta gigi, make-up dan produk menghapus make-up; pembersihan susu dan minyak untuk keperluan toilet;
pembersihan, polishing, minyak dan abrasive persiapan dan produk; perekat untuk penggunaan kosmetik; potpourris
[wewangian].; produk cukur; produk parfum, parfum dan Eaux De Toilette; produk perawatan matahari (persiapan Sun-tanning

740

540 Etiket

Halaman 237 dari 595

kosmetik); produk perawatan rambut kecuali untuk penggunaan medis===
===Bantal; Furniture, cermin, bingkai foto; Kasur; Kemasan wadah plastik; Kursi; Rak; Rak piring; gantungan baju; karya seni
yang terbuat dari kayu, lilin, plester, gabus, Reed, tebu, anyaman, tanduk, tulang, gading, whalebone, Shell, Amber, ibu-ofmutiara, meerschaum, pengganti untuk semua bahan ini atau plastik; keranjang bukan logam; keranjang, bukan dari logam.;
kotak kayu atau plastik; peti laci; tempat tidur (tidak termasuk sprei)===
===Gerabah; Pecah; Peralatan rumah tangga atau dapur dan kontainer; alat pembersih yang dioperasikan dengan tangan;
bahan pembuatan kuas; barang porselen; benda seni porselen, keramik, gerabah atau kaca; botol; gelas (wadah); kaca tidak
bekerja atau semi-bekerja (kecuali bangunan kaca); kuas (kecuali kuas); parfum alat penguap dan parfum penyemprot; patung
atau patung (statuettes) porselen, keramik, gerabah atau kaca; pembakar parfum.; peralatan toilet atau kasus; sampah kaleng;
sisir dan spons; vas, mangkuk; wol baja===
===Compact (audio-video) disk, disk optik, disk rekaman; Earphone; Headphone; Kalkulator saku; Komputer; Magneto-disk
optik; Media data magnetik dan optik; Media perekaman magnetik; Media perekaman untuk Suara, gambar dan/atau data,
terutama kaset, disk optik, disk magnetik, disk Magneto-optik, sirkuit terpadu yang terdiri dari musik, film, Gambar, animasi
dan/atau catatan; Mesin akuntansi; Mikrofon; Modem; Pemutar DVD; Pemutar audio dan/atau perekam menggunakan sirkuit
terpadu sebagai media perekaman; Penerima audio; Peralatan televisi dan instalasi; Perangkat layar kristal cair; Printer;
Proyektor; Sampul dan kasus untuk ponsel dan laptop.; Scanner; Tabung sinar katode; Unit Pengolahan Pusat; alat
pengajaran audiovisual; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; amplifier audio; aplikasi
perangkat lunak yang dapat didownload, khususnya pada ponsel dan komputer tablet Mobile; asisten digital pribadi (PDA);
bantalan tetikus; bingkai untuk transparansi fotografis; cakram optik; chip sirkuit terpadu; dicetak atau dienkripsi kartu
magnetik; disket; dispenser tiket; elektronik framing kamera; film sinematografi terbuka; headset; ilmiah, bahari, survei,
fotografi, sinematografi, optik, menimbang, mengukur, signaling, memeriksa (pengawasan), menyelamatkan nyawa dan
mengajar aparat dan instrumen; kabel transmisi data; kacamata, kacamata (optik), bingkai tontonan, kacamata hitam,
kacamata olahraga, kasus tontonan, lensa tontonan; kacamata, kasus dan bingkai daripadanya; kamera video; kamera video
dikombinasikan dengan pemutar video dan/atau perekam; kamera, peralatan sinematografi; kartu identitas magnetik; kartu
sirkuit terpadu [kartu pintar]; kaset rekaman magnetik; kaset video; kasus untuk telepon atau laptop portabel; kompak disk
pemain; kotak decoder; layar proyeksi; layar video; magnetik disk; media penyimpanan audio, data visual dan/atau data
komputer dan adapter untuk produk ini; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mesin faksimili; mesin
fotokopi; papan tampilan elektronik; pembaca barcode; pembaca komputer; pembaca optik; pemutar disk audio dan/atau
perekam; pemutar kaset; pemutar pita audio dan/atau perekam; pemutar video dan/atau perekam disk; pengolah data audio
dan/atau video; peralatan telepon; peralatan untuk pengolahan data dan komputer; perangkat keras komputer dan peralatan
telematika; perangkat lunak Permainan; perangkat lunak komputer; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon
seluler; perangkat periferal komputer, terutama drive untuk disk, monitor, keyboard, mouse dan speaker; perekam video; pita
magnetik (pita); printer untuk digunakan dengan komputer; program komputer (perangkat lunak yang dapat didownload);
program komputer yang direkam; proyektor slide; publikasi elektronik yang dapat diunduh; rekaman video; sel dan baterai;
semikonduktor dan unit semikonduktor berpendingin; sirkuit terpadu; smartphone; speaker audio; tabung televisi; telepon
selular; televisi; transparansi; tuner radio; video tape pemain dan/atau perekam===
===Gaun Pengantin, sarung tangan (pakaian), sarung tangan; Kamar tidur sandal; Kaus kaki; Pakaian, alas kaki, hiasan
kepala; baju olahraga; bulu (pakaian); celana pendek, sabuk (pakaian), suspender, Blus, kardigan, Celana, Overall, kombinasi
(pakaian), kemeja, t-shirt, rok, polo shirt, pullovers, rompi, gaun; headbands, headwear.; jubah mandi, pakaian renang; kaus
kaki, celana ketat, legging (celana); layettes, Oto tidak kertas; manset (pakaian); mantel, tailleurs (jas), parka, mantel,
blousons, jaket, pakaian dalam; pakaian pria; pakaian untuk anak; pakaian untuk olahraga, sepatu bot, sepatu pergelangan
kaki, sandal, pompa, sepatu esparto atau sandal; pantai, ski atau sepatu olahraga; piyama; ponchos, jas hujan; syal, stoles,
ikat pinggang untuk memakai, syal, dasi, kerah, topi; topi, topi, visor (headgear)===
===Denda perhiasan; Medali.; Produk perhiasan, batu mulia; arloji dan instrumen kronometrik; gantungan kunci [pernak-pernik
atau FOBS]; karya seni dari logam mulia; kasus atau kasus presentasi untuk jam tangan; kotak logam mulia; logam mulia dan
paduan mereka; menonton kasus, tali, rantai, pegas atau kacamata; patung atau figurin (statuettes) dari logam mulia;
perhiasan kasus [caskets]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201530859
: 03/02/2020 00:00:00
:
: VOLTA MOTOR SANAY VE TCARET ANONM RKET

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MERKEZ MH. YILDIZTEPE CD. NO:10, GÜMÜOVA OSB., GÜMÜOVA TR-34300
DÜZCE
: STEK PATENT VE DANIMANLIK HZMETLER LMTED RKET
: Kozyata Mah. Deirmen Sk., Ar Plaza D Blok K:4 N:13/2, Kadköy stanbul

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: VTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 12
: ===Kendaraan; alat untuk penggerak melalui darat, udara atau air.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: M0020201537967
: 03/02/2020 00:00:00
:
: General Incorporated Association Japan UAS Industrial Development Association

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4/F, Ichigo Hongo Bldg, 5-33-10, Hongo, Bunkyo-ku Tokyo 113-0033
: TSUJITA Tomoko
: c/o Minato Mirai Patent Firm, 8F, Queen's Tower A, 2-3-1, Minatomirai, Nishi-ku,
Yokohama-shi Kanagawa 220-6008

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: JUIDA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 41, 42
: ===Melakukan tes kualifikasi teknis pendidikan untuk otorisasi dan pemberian hak untuk mengoperasikan drone atau
kendaraan udara tak berawak; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau
pengetahuan umum; layanan perpustakaan referensi untuk literatur dan catatan dokumenter; memberikan informasi tentang
tes kualifikasi teknis pendidikan untuk mengoperasikan drone atau kendaraan udara tak berawak; mengatur, melakukan dan
mengatur tes kualifikasi teknis pendidikan untuk mengoperasikan drone atau kendaraan udara tak berawak; mengatur,
melakukan dan organisasi kompetisi balap kendaraan udara tak berawak; mengatur, memimpin, dan mengatur seminar;
menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas untuk film, acara, drama, musik atau pelatihan pendidikan.; menyediakan
publikasi elektronik; organisasi acara hiburan tidak termasuk film, pertunjukan, drama, pertunjukan musik, olahraga, balap
kuda, balap sepeda, balap perahu dan balap mobil; penyediaan medan sirkuit balap untuk kendaraan udara tak berawak;
publikasi buku; sewa buku===
===Penelitian tentang drone sipil, drone militer dan drone sebagai mainan; jasa desain; merancang drone sipil, drone militer
dan drone sebagai mainan; merancang mesin, peralatan, instrumen [termasuk bagian mereka] atau sistem yang terdiri dari
mesin, peralatan dan instrumen tersebut; penelitian tentang pembangunan gedung atau perencanaan kota; pengujian atau
penelitian listrik; pengujian atau penelitian tentang pencegahan polusi; pengujian atau penelitian tentang teknik sipil.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543073
: 03/02/2020 00:00:00
: Z20191616A 23/12/2019 HR
: Dražen Poznanovi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ulica Petra i Tome Erdoedyja 5 HR-10000 Zagreb
: Odvjetniko Društvo Korper I Partneri
: Prilaz Gjure Deželia 16 HR-10000 Zagreb

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: martiantec
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Keyboard.; Monitor; Printer untuk digunakan dengan komputer; headphone, headset, earphone; jam tangan pintar; mouse
[periferal komputer]; speaker audio, pengeras suara, speaker nirkabel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 68 Aza-Kamishiota, Narumi-cho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi 458-8505
: NAKAMURA Tomohiro
: c/o KONISHI & NAKAMURA, Marunouchi Estate Bldg., 17-12 Marunouchi 2-chome,
Naka-ku, Nagoya-shi Aichi 460-0002

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CHUHATSU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 6, 7, 12
: ===Bahan logam untuk bangunan atau konstruksi; katrol logam (tidak termasuk elemen mesin); logam hardware; pegas logam
(tidak termasuk elemen mesin); segel logam.; tali kawat===
===Springs (elemen mesin bukan untuk kendaraan darat); bagian dan aksesoris untuk penggerak utama non-listrik bukan
untuk kendaraan darat (selain "pabrik air" dan "pabrik angin"); bagian untuk penggerak utama non-listrik untuk kapal,
kendaraan bantal udara dan pesawat; elemen mesin bukan untuk kendaraan darat.; kabel transmisi gaya untuk kapal,
kendaraan bantalan udara dan pesawat; klem selang untuk radiator, pembersih udara, pendingin oli, selang rem, dan selang

740

: M0020201066865
: 04/02/2020 00:00:00
:
: CHUO HATSUJO KABUSHIKI KAISHA

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 239 dari 595

bahan bakar (elemen mesin bukan untuk kendaraan darat); mata air untuk kapal, kendaraan bantal udara dan pesawat
terbang; mempertahankan cincin untuk kapal, kendaraan bantal udara dan pesawat terbang; penggerak utama non-listrik,
bukan untuk kendaraan darat (selain "pabrik air" dan "pabrik angin"); penyerap kejut untuk kapal, kendaraan bantalan udara
dan pesawat terbang; peredam kejut (elemen mesin bukan untuk kendaraan darat); suku cadang untuk penggerak utama nonlistrik untuk kendaraan darat===
===Kapal dan bagian dan perlengkapannya (selain kendaraan bantalan udara); Sepeda dan bagian mereka dan alat
kelengkapan; batang torsi untuk kendaraan darat; filter untuk airbag untuk mobil dan kendaraan bermotor roda dua; kabel
transmisi gaya untuk rolling stock kereta api, mobil, kendaraan bermotor roda dua dan sepeda; kendaraan bermotor roda dua
beserta bagian dan perlengkapannya; kereta api rolling stock dan bagian dan perlengkapannya; klem selang untuk radiator,
pembersih udara, pendingin oli, selang rem, dan selang bahan bakar untuk kendaraan darat.; komponen transmisi untuk
kendaraan darat; mata air untuk rolling stock kereta api, mobil, kendaraan bermotor roda dua dan sepeda; mempertahankan
cincin untuk rolling stock kereta api, mobil, kendaraan bermotor roda dua dan sepeda; mobil dan suku cadang dan alat
kelengkapan mereka; peredam kejut untuk rolling stock kereta api, mobil, kendaraan bermotor roda dua dan sepeda; pesawat
terbang dan bagian serta perlengkapannya; stabilisator untuk kendaraan darat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201522935
: 04/02/2020 00:00:00
: 15/10/2019 JP
: The Government of Japan represented by Ministry of Foreign Affairs

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100-8919
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JAPAN eVISA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 42
: ===Menyediakan program komputer pada jaringan data untuk aplikasi visa online dan penerbitan visa elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201522991
: 04/02/2020 00:00:00
: 2019-147180 21/11/2019 JP
: Y.G.K CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 986-2, Fukuraotsu, Minamiawaji-shi Hyogo 656-0502
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: X BRAID JAPAN QUALITY FISHING LINE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 28
: ===Alat pancing; tali pancing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201523692
: 04/02/2020 00:00:00
:
: BC VALTAC PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 180 Paya Lebar Road, #04-01 Yi Guang Factory Building Singapore 409032
: Tung Paoshan
: 30 Shaw Road, # 02-02 Roche Building Singapore 367957

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Novasil
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 6, 7
: ===Perangkat kontrol aliran (katup logam, tidak menjadi bagian dari mesin) termasuk (tetapi tidak secara eksklusif) bola,

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 240 dari 595

kupu-kupu, gerbang, bola dunia dan katup cek; katup logam yang digunakan dalam aplikasi industri, kimia dan air===
===Katup kontrol menjadi bagian dari mesin termasuk (tetapi tidak eksklusif) katup bola, kupu-kupu, gerbang, globe, dan
periksa; aktuator hidrolik dan pneumatik untuk katup; suku cadang dan aksesoris yang berkaitan dengan katup kontrol (bagian
dari mesin) dan aktuator katup===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Karakaari 7 FI-02610 Espoo
: Stéphane Thierry
: Alcatel-Lucent International, Trademark Department Site de Nokia Paris-Saclay
Route de Villejust F-91620 Nozay

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SPACETIME
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Peralatan Telekomunikasi; Perangkat lunak komputer untuk visualisasi real-time dari aset fisik dan Perencanaan sumber
daya, alokasi dan manajemen; data menganalisis peralatan; perangkat lunak komputer di bidang analitik video; perangkat
lunak komputer di bidang geospasial dan visualisasi informasi dan analisis visual; perangkat lunak komputer di bidang intelijen
lokasi untuk digunakan dalam memproyeksikan informasi bisnis dan penilaian kinerja pada gambar peta; perangkat lunak
komputer di bidang intelijen situasional untuk transportasi, telekomunikasi, operasi jaringan, mobilitas, pemasaran, manajemen
aset, manajemen persediaan, manajemen layanan, manajemen energi terbarukan, manajemen grid, pengukuran cerdas untuk
manajemen daya, manajemen populasi, pemetaan dan pengelolaan data yang berkaitan dengan sistem, ekosistem, populasi,
aset dan sumber daya; perangkat lunak komputer untuk visi komputer untuk otomatisasi deteksi anomali di bidang terkait
keamanan serta untuk meningkatkan efisiensi operasional keamanan; prosesor analitik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201524475
: 04/02/2020 00:00:00
: 742369 17/11/2019 CH
: ZEROLIMIT Sàrl

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Chemin de Passoret 11 c/o Sergio Rabassa CH-1234 Vessy
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DYD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 14
: ===Iklan; administrasi komersial; fungsi kantor; manajemen bisnis komersial===
===Logam mulia dan paduannya; arloji dan instrumen kronometrik; perhiasan, batu mulia dan semi mulia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201525740
: 04/02/2020 00:00:00
: 018190867 31/01/2020 EM
: Kanthal AB

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Box 502 SE-734 27 Hallstahammar
: Sandvik AB
: 1207-Trademarks and Brand Related IP SE-811 81 Sandviken

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: APMT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 6, 9, 11
: ===Logam biasa dan paduannya berupa kawat, strip, pita, batang, dan tabung; bubuk logam===
===Bahan tahan listrik, dan produk dan artikelnya, termasuk dalam bentuk kawat, strip, pita, bar, tabung, dan bubuk===

: M0020201524014
: 04/02/2020 00:00:00
: 018107056 10/08/2019 EM
: Nokia Corporation

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 241 dari 595

===Bagian, komponen dan struktur untuk aplikasi pemanasan, termasuk perlengkapan, nampan, flensa, muffles, Nozzle
burner, keranjang tungku, mendukung, gantungan tabung, pengencang dan pemegang, dan balas; Resistensi bahan
pemanas, dan produk dan artikel daripadanya; aliran pemanas; kaset difusi; modul pemanas; pemanas udara; pemanas udara
kaset; tabung berseri-seri; tabung tungku; tungku rol===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528166
: 04/02/2020 00:00:00
:
: Kuba Investments Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4 Ercildoune St Caulfield North VIC 3161
: BAXTER PATENT ATTORNEYS PTY LTD
: Suite 2, Level 3A, 1 Bligh St. Sydney NSW 2000

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NAPOLEON PERDIS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 35, 21, 8, 44
: ===Blush; Concealer; Kosmetik; Lak bibir; Lipstik; Makeup untuk contourering; Maskara; Nail polish dan perawatan kuku
produk tidak termasuk dalam kelas lain; Yayasan; bibir liners; bibir produk perawatan; bronzer; bubuk kosmetik ditekan dalam
bentuk cakram; bulu mata buatan; concealer pena; dandan; garis mata; hari krim; kain diresapi dengan persiapan
pengangkatan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik mata debu; kosmetik mata pensil; kosmetik penyamakan produk; kosmetik
persiapan; krim malam; kulit mattifiers; lem bulu mata kosmetik; lem kosmetik; lip gloss; lulur; mata bayangan; mencuci tubuh.;
minyak esensial; minyak tubuh; palet kosmetik; pensil bibir; perawatan kulit lotion; persiapan menghapus make-up; pori yang
minimiser menjadi produk perawatan kulit; produk bulu mata kosmetik tidak termasuk dalam kelas lain; produk perawatan kulit;
produk perawatan mata; produk perawatan wajah; semprotan tubuh; serbuk make-up; serbuk tumpu; serum untuk mengisi
kulit; spons diresapi dengan peralatan mandi atau sabun untuk aplikasi atau penghapusan kosmetik; toner wajah; tubuh Poles;
tubuh kabut; tubuh lotion; warna mata===
===Layanan ritel kosmetik; Makeup Layanan ritel; distribusi kosmetik dan makeup untuk tujuan periklanan.; wholesaling
kosmetik dan makeup===
===Brushes untuk aplikasi atau penghapusan kosmetik; bubuk Puff untuk kosmetik; cermin compacts untuk kosmetik (tidak
dipasang dan tidak terbuat dari logam mulia); kosmetik spons dan Puff; kosmetik tas, kasus dan kontainer (dilengkapi); kuas
bibir; kuas kuku; kuas mata; kuas wajah; peralatan dan aplikator kosmetik; sikat kosmetik dan sisir.; spons untuk aplikasi atau
penghapusan kosmetik===
===Pinset kosmetik.===
===Layanan Salon Kecantikan; Layanan perawatan kecantikan; Layanan perawatan kulit.; Menerapkan kosmetik dan makeup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528600
: 04/02/2020 00:00:00
: 302019000090279 02/12/2019 IT
: MASERATI S.P.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VIA CIRO MENOTTI 322 I-41121 MODENA
:
: Corso Emilia 8 I-10152 Torino

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MC20
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 28, 12
: ===Jigsaw Puzzle; Model kendaraan skala; Model mainan; Permainan; angka mainan; bermain kartu; boneka; boneka

540 Etiket

540 Etiket

beruang; joystick untuk video game; kendaraan mainan remote control; mainan; mainan kendaraan; mainan mewah; mesin
permainan video; model skala kit [mainan].; permainan papan; permainan portabel dan mainan yang menggabungkan fungsi
telekomunikasi; robot mainan===
===Mobil; Mobil Sport; Motor, listrik, untuk kendaraan darat; Pompa udara [aksesoris kendaraan]; Sepatu rem untuk
kendaraan; Sun-Blinds diadaptasi untuk mobil; Wiper kaca depan; air bags [perangkat pengaman untuk mobil]; alarm antipencurian untuk kendaraan; asbak untuk mobil; badan mobil; bantalan rem untuk mobil; bumper untuk mobil; cengkeraman
untuk kendaraan darat; cermin tampilan samping untuk kendaraan; dudukan mesin untuk kendaraan darat; gandar untuk
kendaraan.; jaring Bagasi untuk kendaraan; jendela untuk kendaraan; kaca jendela; kaca spion; kap kendaraan pin;
kendaraan papan berjalan; kendaraan utilitas olahraga; kepala-beristirahat untuk kursi kendaraan; kerudung mobil; kerudung
untuk mesin kendaraan; kursi kendaraan; kursi pengaman untuk anak, untuk kendaraan; lampu wiper; mekanisme propulsi
untuk kendaraan darat; membalikkan alarm untuk kendaraan; mesin jet untuk kendaraan darat; mesin untuk kendaraan darat;
mobil balap motor; mobil listrik; operator Ski untuk mobil; pegas suspensi kendaraan; pemantik cerutu untuk mobil; pembawa

Halaman 242 dari 595

Bagasi untuk kendaraan; penutup kursi untuk kendaraan; penutup roda cadangan; perangkat anti silau untuk kendaraan;
perangkat anti-pencurian untuk kendaraan; perangkat non-Skid untuk ban kendaraan; peredam kejut suspensi untuk
kendaraan; peredam kejut untuk mobil; pintu kendaraan; rantai anti-selip; rantai mobil; rem cakram untuk kendaraan; rem
lapisan untuk kendaraan; robot mobil; roda kemudi untuk kendaraan; sabuk pengaman untuk kursi kendaraan; sasis mobil;
shock menyerap mata air untuk kendaraan; spakbor; spoiler untuk kendaraan; tali pengaman untuk segel kendaraan; tanduk
untuk kendaraan; topi hub; topi untuk tangki bahan bakar kendaraan; transmisi untuk kendaraan darat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530382
: 04/02/2020 00:00:00
: 15/10/2019 JP
: The Government of Japan represented by Ministry of Foreign Affairs

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100-8919
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Japan Visa Exemption System
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 42
: ===Menyediakan program komputer pada jaringan data untuk aplikasi online dan penerbitan elektronik perjalanan
otorisasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530400
: 04/02/2020 00:00:00
: 15/10/2019 JP
: The Government of Japan represented by Ministry of Foreign Affairs

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100-8919
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: JAVES
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 42
: ===Menyediakan program komputer pada jaringan data untuk aplikasi online dan penerbitan elektronik perjalanan
otorisasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531330
: 04/02/2020 00:00:00
: VA 2020 00171 24/01/2020 DK
: ISS World Services A/S

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Buddingevej 197 DK-2860 Søborg
:
: Strandgade 56 DK-1401 Copenhagen K

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SIGNAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Red.
: 35, 37, 42
: ===Bantuan bisnis, manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis; administrasi fasilitas bagi orang lain; analisis bisnis,

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

penelitian dan layanan informasi; bantuan manajemen bisnis, audit bisnis; jasa manajemen bisnis untuk proyek konstruksi;
jasa manajemen bisnis untuk proyek renovasi; konsultasi bisnis dan jasa konsultasi; konsultasi bisnis sehubungan dengan
pengoperasian kios, kios untuk menjual produk; layanan penasihat bisnis tentang fasilitas dan pengelolaan fasilitas bagi orang
lain; layanan penasihat tentang pengelolaan layanan ritel; layanan pengadaan untuk orang lain; layanan rohani, termasuk
pengoperasian papan switch, resepsi, pusat panggilan dan helpdesks untuk orang lain; loyalitas, insentif dan layanan program
bonus; manajemen administrasi outsourcing untuk perusahaan; manajemen bisnis dan bantuan bisnis sehubungan dengan

Halaman 243 dari 595

integrasi solusi layanan bagi orang lain; manajemen bisnis dan konsultasi organisasi; manajemen bisnis, yaitu saran dan
penyediaan subkontraktor; manajemen dan administrasi proses bisnis bagi orang lain; manajemen dan administrasi proyek
bisnis bagi orang lain; manajemen data dan basis data; manajemen sumber daya manusia dan Jasa perekrutan; optimalisasi
dan integrasi proses bisnis bagi orang lain; outsourcing layanan [administrasi bisnis]; pelaporan bisnis kepada manajemen
data bisnis, operasional dan keuangan; pemantauan, pengukuran, visualisasi dan pengelolaan bisnis, dan data operasional
bagi orang lain, termasuk dalam database dan database online, termasuk secara real-time; pemrosesan data administratif;
pengumpulan, sistemisasi, penyortiran, konfigurasi dan pengeditan data bisnis dan informasi bisnis, termasuk dalam database
dan database online; penilaian bisnis dan organisasi serta pengelolaan data bisnis, operasional, dan keuangan bagi orang
lain; penyewaan mesin penjual otomatis.; penyortiran email internal untuk orang lain; perdagangan komersial dan layanan
informasi konsumen; promosi penjualan dan layanan bantuan; saran bisnis, pengembangan dan pengelolaan tempat kerja
bagi orang lain===
===Jasa Pertukangan; Pembersihan, perbaikan dan pemeliharaan bangunan, fasilitas, pekarangan, jalan, properti, taman,
kamar dan tempat industri; alarm, kunci dan instalasi yang aman, pemeliharaan dan perbaikan; boiler pembersihan dan
perbaikan; desinfeksi dan sterilisasi sistem dan peralatan medis; dry cleaning dan pencucian; informasi dan konsultasi tentang
konstruksi, bangunan dan pemasangan ruang listrik di bangunan; inspeksi bangunan sebelum pemeliharaan dan perbaikan;
instalasi alarm kebakaran dan layanan perbaikan; instalasi berbagai produk sanitasi di kamar basah, kamar kecil dan toilet;
instalasi dan pemeliharaan unit distribusi daya dan instalasi pembangkit listrik darurat; instalasi, pemantauan dan
pemeliharaan sistem pemadaman kebakaran dan pencegahan kebakaran.; instalasi, pemantauan dan pemeliharaan sistem
pengolahan air di bangunan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan lift dan eskalator; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
pemanas, ventilasi dan AC; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pusat data; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
perangkat keras komputer; konstruksi, bangunan dan instalasi ruang listrik di bangunan; konstruksi, bangunan dan
pemeliharaan bangunan industri; layanan penghapusan salju; layanan pipa dan drainase; lukisan interior dan eksterior;
manajemen dan optimalisasi sistem manajemen bangunan, termasuk sistem pasokan energi di gedung; manajemen,
pemeliharaan dan pengawasan lingkungan kritis di lingkungan industri; memantau sistem manajemen bangunan;
membersihkan dan membilas peralatan elektronik, telepon dan komputer; membersihkan dan mengisi berbagai produk
sanitasi sehubungan dengan kamar basah, kamar kecil dan toilet; menjalankan bangunan untuk orang lain termasuk
pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan bantuan teknis dengan instalasi di bangunan; pembersihan dalam industri
makanan dan pembersihan disinfektan; pembersihan industri; pembersihan interior dan eksterior bangunan; pembersihan,
pembersihan dan perbaikan setelah kebakaran dan kerusakan air; pembersihan, pemeliharaan dan perbaikan pesawat, landai
dan landasan pacu; pemeliharaan dan perbaikan burner; pemeliharaan dan perbaikan instalasi listrik dan instalasi sanitasi;
pemeliharaan dan perbaikan instalasi listrik, instalasi mekanik dan instalasi sanitasi di bangunan; pemeliharaan infrastruktur
kritis; pemeliharaan mesin klub kebugaran; pemeliharaan sistem pendingin dan sistem pembangkit uap; pemusnahan,
desinfeksi dan pengendalian hama; saran tentang berjalannya bangunan praktis, termasuk optimalisasi pemeliharaan dan
perbaikan bangunan; tirai, karpet, tikar dan pembersihan pelapis===
===Analisis industri dan layanan penelitian; Desain dekorasi interior; Konsultasi TI, layanan konsultasi dan informasi;
Pengujian dan kontrol kualitas kebersihan di tempat industri; analisis arsitektur dan desain dan saran tentang desain eksterior
dan interior tempat kerja dan tempat industri; desain dan pengembangan perangkat lunak dan database untuk data bisnis,
operasional dan keuangan; jasa arsitektur dan konsultasi; konsultasi dalam perlindungan lingkungan; konsultasi tentang
optimalisasi dan pemantauan kondisi lingkungan di tempat kerja; konsultasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan dalam
industri bahan makanan dan kesehatan; kontrol kualitas; layanan teknik; memantau sistem pasokan energi di gedung;
pemantauan sistem komputer dengan akses remote; pemantauan unit distribusi daya dan instalasi pembangkit listrik darurat.;
pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak, program komputer, data dan database; pengembangan perangkat lunak,
pemrograman dan implementasi; pengujian bakteriologis; penyewaan perangkat lunak dan database===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538180
: 04/02/2020 00:00:00
: 30 2019 018 909 13/08/2019 DE
: 320EAST GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Amalienbadstraße 41 76227 Karlsruhe
: Dr. Tobias Sedlmeier
: Sickingenstraße 1a 69126 Heidelberg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MomentsOK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42, 45
: ===Komputer; alat pengukur suara; alat yang menunjukkan suhu; anemometer.; aparat kontrol keamanan; aparat peringatan
keamanan; hidrometer; hygrometers (hygrometers); indikator kemiringan; kamera keamanan; manometers (kilometer
manusia); peralatan analisa udara; peralatan untuk memantau konsumsi air; peralatan untuk memantau konsumsi daya;
peralatan untuk memantau konsumsi panas; perangkat lunak komputer; pyrometers (pirometer); sensor asap; sistem
elektronik untuk pengawasan kegiatan dan kondisi di dalam dan di sekitar bangunan===
===Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; Layanan Dukungan teknis perangkat lunak komputer; Layanan
perlindungan virus komputer; Memperbarui perangkat lunak komputer; Penyewaan komputer; Sewa server web; analisis
sistem komputer; desain dan pengembangan perangkat keras komputer; desain database komputer; desain kustom paket
perangkat lunak; desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; dukungan teknis yang berkaitan dengan
perangkat keras komputer; duplikasi program komputer; hosting aplikasi perangkat lunak komputer; hosting server;
infrastruktur sebagai layanan [IaaS]; instalasi perangkat lunak komputer; komputasi awan; konsultasi dalam desain dan
pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi; konsultasi yang

540 Etiket

Halaman 244 dari 595

berkaitan dengan desain dan pengembangan program perangkat lunak komputer; kontrol kualitas yang berkaitan dengan
perangkat lunak komputer; kontrol kualitas yang berkaitan dengan sistem komputer; konversi data atau dokumen dari fisik ke
media elektronik; konversi program komputer dan data, selain konversi fisik; layanan konsultasi teknologi komputer; layanan
kustomisasi perangkat lunak; memberikan kesempatan penggunaan perangkat lunak komputer dan sistem komputer melalui
jaringan data melalui penyewaan perangkat lunak komputer dan sistem komputer.; membuat dan memelihara situs web untuk
orang lain; memperbarui database perangkat lunak; menyediakan mesin pencari untuk internet; pelaksanaan program
komputer; pemantauan sistem komputer dengan akses remote; pembuatan perangkat lunak komputer; pemecahan masalah
perangkat keras dan perangkat lunak komputer [dukungan teknis]; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemeliharaan
sistem database; pemrograman perangkat lunak komputer; pemulihan data komputer; penelitian di bidang perangkat lunak
komputer; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; platform sebagai layanan [PaaS]; rekayasa perangkat lunak; sewa
perangkat lunak komputer; studi (proyek teknis-); teknologi informasi (IT) konsultasi===
===Layanan pemantauan elektronik untuk tujuan keamanan; layanan keamanan untuk bangunan; layanan pengawasan
(layanan keamanan).; layanan penyaringan keamanan untuk pihak ketiga; pemantauan alarm kebakaran; pemantauan alarm
pencuri; pemantauan sistem keamanan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 717-1, Sayama, Yamaguchi City Yamaguchi 754-0894
: KUBOTA Eiichiro
: KUBOTA, 9th floor Kamiyacho Prime Place, 1-17, Toranomon 4-chome, Minato-ku
Tokyo 105-0001

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MySize Assist
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 9, 42, 45
: ===Layanan ritel atau layanan grosir untuk pakaian.===
===Kacamata; Kacamata hitam; Kamera; Mesin elektronik, peralatan dan bagian-bagiannya; Mesin telekomunikasi dan
peralatan; Perangkat untuk pengukuran tubuh; alat ukur atau pengujian mesin dan instrumen; alat ukur, listrik; file gambar
dapat diunduh dari jaringan komunikasi; file gambar yang dapat didownload; file musik yang dapat diunduh dari jaringan
komunikasi; file video dapat diunduh dari jaringan komunikasi; kamera digital; komputer yang dapat dikenakan; mengukur
perangkat untuk merekam dan menganalisis data pengukuran; mengukur perangkat yang menggabungkan fungsi
telekomunikasi; mengukur perangkat yang menggabungkan fungsi telekomunikasi dengan signage digital 3D; operator data
magnetik yang telah direkam sebelumnya.; panel layar besar; peralatan dan instrumen fotografi; perangkat lunak aplikasi;
perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputer untuk aplikasi jaringan; perangkat lunak komputer untuk
pengukuran tubuh; program komputer; program komputer untuk layanan styling pribadi yang terdiri dari pengukuran pakaian
dan layanan pas; proyektor multimedia; publikasi elektronik===
===Menyediakan program komputer pada jaringan data; Penyewaan Peralatan komputer; Penyewaan alat ukur; desain dan
pengembangan produk baru; desain fashion; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan
perangkat lunak komputer; layanan informasi yang berkaitan dengan penyediaan program komputer untuk sistem
pengumpulan data untuk pakaian memilih menggunakan telekomunikasi; memberikan informasi tentang penyewaan alat ukur
melalui komunikasi oleh terminal komputer; menyediakan aplikasi dan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh;
menyediakan mesin pencari untuk internet; menyediakan program komputer yang tidak dapat diunduh untuk layanan styling
pribadi yang terdiri dari pengukuran pakaian dan layanan pas; menyediakan program komputer yang tidak dapat diunduh
untuk sistem pengumpulan data untuk pakaian yang dipilih melalui telekomunikasi; merancang, selain untuk tujuan periklanan;
penyimpanan data elektronik.; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; sewa program komputer untuk layanan styling pribadi
yang terdiri dari pengukuran pakaian dan layanan pas===
===Informasi yang berkaitan dengan layanan koordinasi mode untuk individu; bantuan kimono dressing.; layanan jejaring
sosial online; layanan styling lemari pakaian pribadi; layanan styling pribadi yang terdiri dari pakaian mengukur dan layanan
pas; layanan styling pribadi yang terdiri dari pakaian yang dipilih berdasarkan data pengukuran; sewa ornamen pribadi untuk
memakai; sewa pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201541869
: 04/02/2020 00:00:00
: 30 23019 018 472 07/08/2019 DE
: Evonik Operations GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rellinghauser Strasse 1-11 45128 Essen
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: HYPROSYN

: M0020201538715
: 04/02/2020 00:00:00
: 2019-112514 22/08/2019 JP
: FAST RETAILING CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 245 dari 595

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 40, 42
: ===Layanan manufaktur dan perakitan kustom di bidang pembuatan persiapan pengoksidasi; Polimerisasi; informasi dan
saran untuk pembuatan persiapan oksidasi dengan katalis; informasi perawatan material; informasi yang berkaitan dengan
perawatan bahan; konversi katalitik senyawa kimia; kustom pembuatan epoksida, terutama propilen oksida; memberikan
informasi perawatan material; memberikan informasi yang berkaitan dengan persiapan pengoksidasi yang digunakan dalam
pembuatan plastik; pembuatan kustom persiapan pengoksidasi; pengobatan dan pengolahan persiapan oksidasi, terutama
propilen oksida untuk bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan plastik; pengolahan bahan kimia; pengolahan dan
pengolahan bahan untuk pengolahan bahan kimia; pengolahan dan transformasi bahan, yaitu pembuatan dan pengolahan
alkena bagi orang lain, untuk pembuatan epoksida, terutama propilen oksida; pengolahan dan transformasi bahan, yaitu
pembuatan dan pengolahan persiapan oksidasi bagi orang lain, terutama propilen oksida; pengolahan derivates hidrokarbon;
pengolahan hidrokarbon; penyewaan peralatan untuk perawatan dan transformasi bahan, untuk produksi energi dan untuk
manufaktur kustom.===
===Layanan ilmiah dan teknologi; analisis industri dan layanan penelitian; desain ilmiah dan teknologi.; fisika [penelitian]; jasa
desain; jasa kimia; jasa konsultasi di bidang pengembangan teknologi; jasa konsultasi teknik; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan penelitian proses industri; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penelitian teknologi; jasa teknik; konsultasi teknologi;
konsultasi teknologi dan layanan perencanaan, dalam kaitannya dengan konsultasi dan perencanaan di bidang kimia dan
teknik untuk konstruksi, perpanjangan dan pengoperasian instalasi kimia atau bagian dari instalasi bahan kimia, khususnya
instalasi untuk pembuatan persiapan oksidasi; konsultasi teknologi dan penyusunan laporan yang berkaitan dengan penelitian
teknologi; konsultasi teknologi yang berkaitan dengan instalasi untuk pembuatan persiapan oksidasi, terutama epoksida;
kontrol kualitas; layanan ilmu pengetahuan alam; layanan laboratorium bakteriologis atau kimia; layanan penasihat yang
berkaitan dengan ilmu pengetahuan; layanan untuk penyediaan informasi teknologi; penelitian dan pengembangan di bidang
kimia dan teknologi; penelitian kimia dan teknis; penelitian kontrak khusus pelanggan di bidang katalis; penelitian teknologi;
pengembangan dan pengujian metode produksi kimia; pengembangan teknologi baru bagi orang lain; pengujian material;
pengujian, otentikasi dan kontrol kualitas; penyediaan layanan penelitian; teknik kimia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201467880
: 05/02/2020 00:00:00
:
: Asaldokht shahd Company

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.357, 3rd Nastaran Alley, Professor Hesabi Blvd, Shamsabad Industrial City
Tehran
: Seyyed Hamed Tafreshi (Mr)
: No.48, First Behesht Alley, Shariati St Tehran

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: bonmano
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Green and black.
: 30
: ===Kopi; Teh; bubuk cokelat; bubuk kopi; cokelat panas; cokelat putih; kopi campuran; kopi instan; kopi yang tidak
dipanggang; minuman berbasis kopi; minuman berbasis teh; minuman berbasis teh dengan penyedap buah; penyedap kopi;
teh hijau.; teh hitam; teh putih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531366
: 05/02/2020 00:00:00
:
: Eltimir Sanchini

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via Ansedonia 71 I-58100 Grosseto
:
: Corso G. Matteotti 31 I-10121 Torino

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ES SANCHINI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25
: ===Boas, Pakaian; Celana; Celana pendek; Dasi; Kaus kaki; Manset; Mantel, pakaian kulit; Muffs [pakaian]; Stuff Jackets
[pakaian]; gaun; ikat pinggang [pakaian]; jaket kasual; jas; kaus [pakaian]; kerah yang dapat dilepas; kimono; kombinasi
[pakaian]; legging [celana panjang]; mantel; membungkus bahu; pakaian tahan air; ponco; sarung tangan tanpa jari; setelan
yang disesuaikan; syal leher [muffler], sapu tangan gaun.; uang sabuk [pakaian]===

740

540 Etiket

Halaman 246 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537872
: 05/02/2020 00:00:00
: 30 2019 018 910 13/08/2019 DE
: 320EAST GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Amalienbadstraße 41 76227 Karlsruhe
: Tobias Sedlmeier
: Sickingenstraße 1a 69126 Heidelberg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: EdgeAIOS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 9, 42
: ===Memperbarui dan pemeliharaan data dalam database komputer; iklan; iklan online; kompilasi Statistik; kompilasi informasi
ke dalam database komputer.; konsultasi yang berkaitan dengan sistemisasi informasi ke dalam database komputer dan
kompilasi informasi ke dalam database komputer; layanan merchandising; manajemen data ter komputerisasi; manajemen
database ter komputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; pemasaran; pemrosesan data ter komputerisasi; systemization
informasi ke dalam database komputer; verifikasi data ter komputerisasi===
===Perangkat keras komputer; perangkat lunak komputer; program operasi komputer.===
===Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; Layanan Dukungan teknis perangkat lunak komputer; Layanan
perlindungan virus komputer; Memperbarui perangkat lunak komputer; Penyewaan komputer; analisis sistem komputer;
desain dan pengembangan perangkat keras komputer; desain database komputer; desain kustom paket perangkat lunak;
desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; dukungan teknis yang berkaitan dengan perangkat keras
komputer; duplikasi program komputer; hosting aplikasi perangkat lunak komputer; hosting server; infrastruktur sebagai
layanan [IaaS]; instalasi perangkat lunak komputer; komputasi awan; konsultasi dalam desain dan pengembangan perangkat
keras komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan
pengembangan program perangkat lunak komputer; kontrol kualitas yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; kontrol
kualitas yang berkaitan dengan sistem komputer; konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik; konversi program
komputer dan data, selain konversi fisik; layanan konsultasi teknologi komputer; layanan kustomisasi perangkat lunak;
memberikan kesempatan penggunaan perangkat lunak komputer dan sistem komputer melalui jaringan data melalui
penyewaan perangkat lunak komputer dan sistem komputer.; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain;
memperbarui database perangkat lunak; menyediakan mesin pencari untuk internet; pelaksanaan program komputer;
pemantauan sistem komputer dengan akses remote; pembuatan perangkat lunak komputer; pemecahan masalah perangkat
keras dan perangkat lunak komputer [dukungan teknis]; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemeliharaan sistem
database; pemrograman perangkat lunak komputer; pemulihan data komputer; penelitian di bidang perangkat lunak komputer;
penyewaan server web; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; platform sebagai layanan [PaaS]; rekayasa perangkat lunak;
sewa perangkat lunak komputer; studi (proyek teknis-); teknologi informasi (IT) konsultasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538138
: 05/02/2020 00:00:00
: 30 2019 018 911 13/08/2019 DE
: 320EAST GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Amalienbadstraße 41 76227 Karlsruhe
: Dr. Tobias Sedlmeier
: Sickingenstraße 1 a 69126 Heidelberg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Edge AI Trust Computing
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 9, 42
:
===Iklan; Memperbarui dan pemeliharaan data dalam database komputer; Pemasaran; iklan online; kompilasi Statistik;
kompilasi informasi ke dalam database komputer.; konsultasi yang berkaitan dengan sistemisasi informasi ke dalam database
komputer dan kompilasi informasi ke dalam database komputer; layanan merchandising; manajemen data ter komputerisasi;
manajemen database ter komputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; pemrosesan data ter komputerisasi; systemization
informasi ke dalam database komputer; verifikasi data ter komputerisasi===
===Komputer; perangkat lunak komputer; program operasi komputer.===
===Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; Layanan Dukungan teknis perangkat lunak komputer; Layanan
perlindungan virus komputer; Memperbarui perangkat lunak komputer; Penyewaan komputer; Sewa server web; analisis
sistem komputer; desain dan pengembangan perangkat keras komputer; desain database komputer; desain kustom paket
perangkat lunak; desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; dukungan teknis yang berkaitan dengan
perangkat keras komputer; duplikasi program komputer; hosting aplikasi perangkat lunak komputer; hosting server;
infrastruktur sebagai layanan [IaaS]; instalasi perangkat lunak komputer; komputasi awan; konsultasi dalam desain dan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 247 dari 595

pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi; konsultasi yang
berkaitan dengan desain dan pengembangan program perangkat lunak komputer; kontrol kualitas yang berkaitan dengan
perangkat lunak komputer; kontrol kualitas yang berkaitan dengan sistem komputer; konversi data atau dokumen dari fisik ke
media elektronik; konversi program komputer dan data, selain konversi fisik; layanan konsultasi teknologi komputer; layanan
kustomisasi perangkat lunak; memberikan kesempatan penggunaan perangkat lunak komputer dan sistem komputer melalui
jaringan data melalui penyewaan perangkat lunak komputer dan sistem komputer.; membuat dan memelihara situs web untuk
orang lain; memperbarui database perangkat lunak; menyediakan mesin pencari untuk internet; pelaksanaan program
komputer; pemantauan sistem komputer dengan akses remote; pembuatan perangkat lunak komputer; pemecahan masalah
perangkat keras dan perangkat lunak komputer [dukungan teknis]; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemeliharaan
sistem database; pemrograman perangkat lunak komputer; pemulihan data komputer; penelitian di bidang perangkat lunak
komputer; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; platform sebagai layanan [PaaS]; rekayasa perangkat lunak; sewa
perangkat lunak komputer; studi (proyek teknis-); teknologi informasi (IT) konsultasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201540440
: 05/02/2020 00:00:00
:
: FORA MARKA GELTRME VE DI TCARET LMTED RKET

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bahçeehir 2.Kisim Mah. Tayfun Cad. No:2/11 Baakehir STANBUL
: ADRES PATENT MARKA FIKRI HAKLARI DANISMANLIK MATBAACILIK VE
: Buyukdere Caddesi Lale Ismerkezi No:62 K:4 Mecidiyekoy Sisli ISTANBUL

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SWEETO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Red and white.
: 30
: ===Kopi, kakao, kopi atau kakao berbasis minuman, minuman berbasis cokelat, pasta, boneka pangsit, mie, kue kering dan
produk roti berdasarkan tepung; makanan penutup berdasarkan tepung dan cokelat; roti, simit [bagel berbentuk cincin Turki
ditutupi dengan biji wijen], po?a [bagel Turki], pita, sandwich, katmer [kue Turki], pai, kue, baklava [makanan penutup Turki
berdasarkan adonan dilapisi dengan sirup], kaday?f [makanan penutup Turki berdasarkan adonan], makanan penutup
berdasarkan adonan dilapisi dengan sirup, puding, custard, kazandibi [puding Turki], puding beras, ke?k l [puding Turki],
madu, lem lebah untuk konsumsi manusia, propolis untuk tujuan makanan , bumbu untuk bahan makanan, vanila (penyedap),
rempah-rempah, saus (bumbu), saus tomat, ragi, baking powder, tepung, semolina, pati untuk makanan, gula, gula kubus,
gula bubuk, teh, Es teh, permen, coklat, biskuit, kerupuk, wafer, permen karet, es krim, es krim, es yang dapat dimakan,
garam, makanan ringan berbasis sereal, popcorn, gandum hancur, keripik jagung, sereal sarapan, gandum olahan untuk
konsumsi manusia, jelai hancur untuk konsumsi manusia, gandum olahan untuk konsumsi manusia , olahan rye untuk
konsumsi manusia, beras, molase untuk makanan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201546690
: 05/02/2020 00:00:00
:
: Signify Holding B.V.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: High Tech Campus 48 NL-5656 AE Eindhoven
: Signify Intellectual Property
: High Tech Campus 7 NL-5656 AE Eindhoven

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: WIZ
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 11
: ===Baterai; Database; Laser; Peralatan kontrol dan program perangkat lunak komputer untuk peralatan pencahayaan dan
sistem pencahayaan; Proyektor; aplikasi seluler untuk peralatan pencahayaan dan sistem pencahayaan; bagian dari barangbarang tersebut.; ballasts untuk instalasi pencahayaan; dioda memancarkan cahaya (led), dioda memancarkan cahaya
organik (oleds), dioda laser dan dioda zener; kabel listrik dan kabel; komponen elektronik untuk pencahayaan; konverter listrik;
memimpin driver; peralatan dan instrumen sinyal; peralatan kontrol optik; peralatan kontrol pencahayaan; peralatan kontrol
termal; peralatan untuk transmisi data; remote control untuk mengontrol pencahayaan; sensor dan detektor; sistem kontrol
pencahayaan; starter untuk lampu listrik; unit daya listrik [transformator]; untuk merekam, transmisi, dan/atau reproduksi
gambar===
===Lampu; Peralatan untuk pencahayaan; bagian dari barang-barang tersebut di atas.; perlengkapan pencahayaan dan
instalasi pencahayaan; sumber cahaya [selain untuk penggunaan fotografi atau medis]===

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 248 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201522310
: 06/02/2020 00:00:00
: 01408252 20/12/2019 BX
: uniQure IP B.V.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Paasheuvelweg 25 NL-1105 BP Amsterdam
: Arnold + Siedsma (Amsterdam)
: Postbus 71720 NL-1008 DE Amsterdam

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HEMGENIX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Produk farmasi; persiapan biologis untuk digunakan dalam terapi gen medis dan klinis dan terapi sel; persiapan farmasi
dan vaksin untuk digunakan dalam terapi gen dan terapi sel; reagen medis klinis untuk digunakan dalam terapi gen, diagnosis
gen dan pengujian gen.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon

: M0020201528135
: 06/02/2020 00:00:00
: 4020190149024 27/09/2019 KR dan 4020190149025 27/09/2019 KR
dan 7020200000078 20/01/2020 KR
: HYUNDAI MOTOR COMPANY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 06797
: YOU ME PATENT & LAW FIRM
: 12Fl, Seolim Building, 115 Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: mocean
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 39
: ===Jasa Penyewaan kendaraan bermotor; Jasa Penyewaan kendaraan untuk dealer dan perusahaan; Layanan Depot untuk
penyimpanan kendaraan; Layanan Transportasi di bidang kendaraan yang mengemudi sendiri; Layanan berbagi mobil;
Layanan penyewaan kendaraan; Menyediakan informasi jalan dan lalu lintas; Parkir mobil; Penyewaan Peralatan kendaraan
dan aksesoris; Penyewaan Sepeda; Penyewaan tempat parkir dan garasi untuk kendaraan; Transportasi; Van transportasi;
angkutan penumpang; konsultasi di bidang jasa transportasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline;
melakukan perjalanan wisata dengan kendaraan bermotor; memberikan informasi terkait perjalanan wisata dan perjalanan
wisata; memberikan informasi yang berkaitan dengan Jasa Penyewaan Mobil; mengatur pengangkutan barang dan
penumpang melalui darat dan laut; mengatur transportasi; menyediakan arah mengemudi untuk tujuan perjalanan;
menyediakan informasi transportasi; menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan layanan transportasi di bidang
kendaraan mengemudi sendiri tanpa pengemudi; reservasi transportasi; reservasi transportasi untuk penumpang, orang dan
hewan; sewa mobil; sewa tempat parkir; transportasi bagi karyawan.; transportasi barang dagangan dan penumpang;
transportasi broker; transportasi bus; transportasi mobil; transportasi penumpang yang berkaitan dengan kendaraan;
transportasi taksi; transportasi taksi mengemudi sendiri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529847
: 06/02/2020 00:00:00
: 88597006 28/08/2019 US
: RARE BEAUTY, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 222 N. PACIFIC COAST HIGHWAY EL SEGUNDO CA 90245
: Patchen M. Haggerty Perkins Coie LLP
: 1201 Third Avenue, Suite 4900 Seattle WA 98101

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: R
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 3, 35, 21, 26
: ===Tas kosmetik dijual kosong.===

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 249 dari 595

===Kosmetik; Kuku; Maskara; Wewangian; balsem bibir tanpa obat; bedak tubuh; bedak wajah; bibir belaka; bibir masker;
bronzer kulit; bulu mata palsu; concealer kulit; dandan; deodoran tubuh; emulsi wajah; esensi halus wajah; fiksatif styling
rambut di sifat lilin rambut; garis mata; gel alis; gel mata; hair highlighting spray; kertas kosmetik blotting wajah.; kit kecantikan
dan set kado terutama terdiri dari kosmetik dan persiapan perawatan kulit; kit kosmetik; kosmetik perawatan tubuh; krim bibir;
krim mata; krim penyamakan; krim tubuh; krim wajah; lip gloss; lip liner; lotion badan; lulur; makeup primer; masker mata gel;
masker wajah; mata bayangan; minyak tubuh; muka memerah; pelembab wajah; pembersih wajah; penghapus riasan; pensil
alis mata; pensil kosmetik; pensil mata; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; persiapan kosmetik untuk perawatan
tubuh; persiapan penataan rambut; persiapan penyamakan diri; persiapan penyamakan kosmetik; persiapan perawatan kulit
non-obat; persiapan perawatan matahari tanpa obat; persiapan perawatan rambut; rias wajah; riasan mata; sabun batang
tubuh tanpa obat; sabun krim tubuh; sabun wajah tanpa obat; sampo dan kondisioner rambut; scrub wajah; semprotan tubuh;
serum wajah tanpa obat; tisu kosmetik pra-dibasahi; toner wajah; tongkat bibir; warna alis===
===Layanan toko ritel menampilkan kosmetik, rias wajah, aplikator dan alat rias, produk perawatan kulit, produk mandi dan
tubuh, wewangian, aksesori rambut, dan tas kosmetik; layanan toko ritel online yang menampilkan kosmetik, rias wajah,
aplikator dan alat rias, produk perawatan kulit, produk mandi dan tubuh, wewangian, aksesori rambut, dan tas kosmetik.===
===Kuas kosmetik; aplikasi Mitt untuk tujuan perawatan kulit terdiri dari kain; aplikator spons untuk merias wajah; exfoliating
Mitt; spons digunakan untuk merias wajah.===
===Aksesori rambut, yaitu, ikatan rambut, ikat rambut, dan jepit rambut.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530432
: 06/02/2020 00:00:00
: 302019000088845 28/11/2019 IT
: GOLD ART S.R.L.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via Giacomo Konz 45 I-52100 AREZZO
: Dr. Modiano & Associati SpA
: Via Meravigli, 16 I-20123 Milano

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TAVANTI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 14
: ===Arca logam mulia; Body-Piercing cincin; Bros [perhiasan dan imitasi perhiasan]; Dial [jam-dan pembuatan jam]; Earrings;
Gelang; Jam Meja; Koin; Lencana logam mulia; Medali; Mutiara [perhiasan]; Ornamen Sepatu logam mulia; PIN [perhiasan
dan perhiasan imitasi]; PIN cloisonn; PIN hias; PIN topi perhiasan; Para CHOKERS; Pendulums [jam-dan pembuatan jam
tangan]; Perhiasan; Permata; Rosario; Salib dari logam mulia, selain perhiasan; Sepatu perhiasan; Tag kunci dari plastik;
Tasbih [doa manik]; Temuan perhiasan; Tiara; Timepieces; Token tembaga; Watches; azimat [perhiasan dan perhiasan
imitasi]; barel [jam-dan pembuatan jam]; batu berharga; batu semi mulia; benang logam mulia [perhiasan]; cabochons; cameo
[perhiasan dan imitasi perhiasan]; cangkir patung peringatan terbuat dari logam mulia; cincin [perhiasan dan perhiasan
imitasi]; cincin kawin; cincin kunci [cincin Split dengan hiasan atau dekoratif FOB]; cincin kunci memendek; cloisonn perhiasan;
dasi pin; daya tarik untuk gantungan kunci; figur logam mulia; figur model [ornamen] terbuat dari logam mulia; gelang
pergelangan kaki; gelang yang terbuat dari tekstil bordir [perhiasan dan imitasi perhiasan]; gerakan untuk jam dan jam tangan;
gesper untuk menonton band; gesper untuk perhiasan; gulungan perhiasan; ingot logam mulia; instrumen horologis dan
kronometrik.; jam; jam alarm; jam kasus; jam kerja; jam tangan; jangkar [jam-dan pembuatan jam]; kacamata menonton;
kalung [perhiasan dan perhiasan imitasi]; kantung jam tangan; karya seni dari logam mulia; kaskets, menjadi kasus, untuk
perhiasan; kasus perhiasan [caskets], bukan logam mulia; kasus untuk jam dan jam tangan; klip dasi; kolom trofi logam mulia;
kotak logam mulia; kotak perhiasan; kotak presentasi untuk jam tangan; kotak presentasi untuk perhiasan; kronograf [jam
tangan]; laci menarik logam mulia; lanyards [keycord]; liontin [perhiasan]; logam mulia dan paduan mereka; logam mulia, tidak
tempa atau semi tempa; loket [perhiasan dan imitasi perhiasan]; manik untuk membuat perhiasan; manset; membagi cincin
logam mulia untuk kunci; menonton band; menonton kasus [bagian dari jam tangan]; menonton mata air; paduan logam mulia;
pasta perhiasan [perhiasan kostum]; patung logam mulia; peralatan dan instrumen kronometrik; perhiasan artikel; perhiasan
berlapis dengan logam mulia; perhiasan kasus [caskets]; perhiasan plastik; perhiasan untuk kepala; perhiasan, batu mulia dan
semi mulia; permata berharga dan semi mulia; permata berharga dan semi-berharga; persilangan [perhiasan dan imitasi
perhiasan]; pesona perhiasan; peti kemas perhiasan; rantai [perhiasan dan perhiasan imitasi]; rantai jam tangan; rantai leher;
salib sebagai perhiasan; singkatan dari jam; tangan arloji; topi ornamen logam mulia; topi perhiasan; trofi logam mulia; tubuhmenusuk kancing; tutup botol logam mulia; untuk chronoskop===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530977
: 06/02/2020 00:00:00
:
: GetYourGuide AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Stampfenbachstrasse 48 CH-8006 Zürich
: RAUE PartmbB
: Postdamer Platz 1 10785 Berlin

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 250 dari 595

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: GET YOUR GUIDE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 38, 39, 41
: ===Iklan; Pengadaan kontrak bagi pihak ketiga.; promosi dan pemasaran barang dan Jasa pihak ketiga===
===Penyediaan akses ke konten, situs web dan portal; penyediaan akses ke platform dan portal di internet.===
===Penyediaan informasi yang berkaitan dengan perencanaan perjalanan dan transportasi dan reservasi melalui sarana
elektronik.===
===Layanan reservasi untuk acara olah raga, budaya dan hiburan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536700
: 06/02/2020 00:00:00
:
: GRASIM INDUSTRIES LIMITED

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Aditya Birla Centre, S.K. Ahire Marg, Worli Mumbai - 400030
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Birla purocel because we care
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 22
: ===Serat selulosa.===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537260
: 06/02/2020 00:00:00
: 30 2019 110 589 14/08/2019 DE
: Axito Sp. z. o.o

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: UI. Logistyczna 8 PL-55-040 Bielany Wrocawskie
: Kroher-Strobel Rechts- Und Patentanwälte PartmbB
: Bavariaring 20 80336 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AXITO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 37, 7, 9
: ===Perbaikan, pelayanan dan pemeliharaan mesin, pabrik teknis dan industri, alat, perangkat teknis dan industri.===
===Mengisi mesin, mesin pengepakan, mesin untuk membentuk, mengisi dan penyegelan wadah; alat (bagian mesin); alat
mesin listrik; alat mesin untuk ekstraksi bahan limbah; alat miring untuk mesin; alat modular (mesin); alat pemotong bentuk
untuk mesin; alat pemotong menjadi alat mesin; alat pengeboran untuk mesin; alat perforasi untuk mesin; alat thermoforming
untuk mesin; alat untuk mesin dan mesin perkakas (bagian mesin); alat untuk mesin pembentuk plastik; bagian penggerak,
yaitu engine dengan pemicu masing-masing untuk kontrol, regulasi, dan/atau pengamatan mesin yang disebutkan di atas;
bantalan (bagian mesin); bentuk alat meninju untuk mesin; bilah (bagian mesin); blok silinder (bagian mesin); cetakan (bagian
mesin); cetakan dan alat mesin untuk mesin dan tanaman yang disebutkan di atas; drive untuk mesin; drum (bagian mesin);
elemen penghubung (bagian mesin); embossing dan meninju mesin; filter (bagian mesin); instrumen penggilingan (alat untuk
mesin); katup (bagian mesin); kontrol tekanan (bagian mesin); mekanik embossing dan meninju alat; menekan laminator;
mesin cetak dan unit pencetakan untuk pressworking jaring kemasan yang terbuat dari kertas, logam atau plastik; mesin dan
alat mesin untuk pembentukan dan pemrosesan material; mesin pembentuk plastik; mesin pembentuk vakum; mesin
penghancur dan pemotongan untuk foil; mesin thermoforming; mesin thermoforming untuk produksi, pengisian dan
penyegelan paket blister; mesin untuk mengatur, mengisi dan menutup karton pengiriman; mesin untuk mengumpulkan dan
membungkus kemasan kardus dengan foil plastik; mesin untuk mengumpulkan dan palletizing; mesin untuk produksi alat;
mesin untuk vakum dan tekanan pembentukan piring plastik dan foil plastik untuk tujuan kemasan; pegas (bagian mesin);
pengontrol (bagian mesin); peralatan pasokan menjadi bagian dari mesin; perumahan untuk mesin.; pompa (bagian mesin);
poros (bagian mesin); robot [mesin]; robot industri [mesin]===
===Counter.; Sistem kontrol arus masuk elektronik untuk digunakan dengan mesin penghitungan dan mesin pengisian;
Spektrometer UV, VIS, dan IR, perangkat untuk penerimaan gambar dan pemrosesan gambar untuk kontrol kualitas industri
dan kontrol pengisian di mesin kemasan, barang-barang tersebut untuk digunakan dengan menghitung, mengisi, mengemas,
pelabelan dan mesin karton dan bukan untuk sistem keamanan dan peralatan kontrol akses; alat ukur optik dan mekanis dan
sensor untuk penyesuaian elektronik unit kontrol dan peralatan kontrol untuk menghitung, mengisi, kemasan, pelabelan dan
mesin kartoning, barang-barang tersebut untuk digunakan dengan menghitung, mengisi, kemasan, pelabelan dan mesin
karton dan bukan untuk sistem keamanan dan peralatan kontrol akses; kelompok perangkat peralatan elektronik yang terdiri

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 251 dari 595

dari nya untuk mengendalikan menganalisis dan memantau mesin dan tanaman tersebut; komponen perangkat keras
komputer dan perangkat lunak komputer, komputer, mikroprosesor dan perangkat komputer periferal, khususnya unit
tampilan, monitor, keyboard input, unit penyimpanan data eksternal, printer, perangkat output data, khususnya pemindai
digital; modul kontrol elektronik, khususnya alat diagnosis mesin dan peralatan untuk menghitung data produksi; sirkuit logika
elektronik dan sirkuit evaluasi elektronik untuk digunakan dengan sistem operasi komputer dan perangkat lunak komputer
untuk pengembangan aplikasi, pasokan dan kontrol; sistem operasi komputer dan perangkat lunak komputer untuk
pengembangan aplikasi, pasokan dan kontrol===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538528
: 06/02/2020 00:00:00
: 30 2019 113 331 14/10/2019 DE
: Axito Sp. z. o.o

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: UI. Logistyczna 8 PL-55-040 Bielany Wrocawskie
: Kroher-Strobel Rechts- Und Patentanwälte PartmbB
: Bavariaring 20 80336 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: axito
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 37, 7, 9
: ===Perbaikan, pelayanan dan pemeliharaan mesin, pabrik teknis dan industri, alat, perangkat teknis dan industri.===
===Mengisi mesin, mesin pengepakan, mesin untuk membentuk, mengisi dan penyegelan wadah; alat (bagian mesin); alat
mesin listrik; alat mesin untuk ekstraksi bahan limbah; alat miring untuk mesin; alat modular (mesin); alat pemotong bentuk
untuk mesin; alat pemotong menjadi alat mesin; alat pengeboran untuk mesin; alat perforasi untuk mesin; alat thermoforming
untuk mesin; alat untuk mesin dan mesin perkakas (bagian mesin); alat untuk mesin pembentuk plastik; bagian penggerak,
yaitu engine dengan pemicu masing-masing untuk kontrol, regulasi, dan/atau pengamatan mesin yang disebutkan di atas;
bantalan (bagian mesin); bentuk alat meninju untuk mesin; bilah (bagian mesin); blok silinder (bagian mesin); cetakan (bagian
mesin); cetakan dan alat mesin untuk mesin dan tanaman yang disebutkan di atas; drive untuk mesin; drum (bagian mesin);
elemen penghubung (bagian mesin); embossing dan meninju mesin; filter (bagian mesin); instrumen penggilingan (alat untuk
mesin); katup (bagian mesin); kontrol tekanan (bagian mesin); mekanik embossing dan meninju alat; menekan laminator;
mesin cetak dan unit pencetakan untuk pressworking jaring kemasan yang terbuat dari kertas, logam atau plastik; mesin dan
alat mesin untuk pembentukan dan pemrosesan material; mesin pembentuk plastik; mesin pembentuk vakum; mesin
penghancur dan pemotongan untuk foil; mesin thermoforming; mesin thermoforming untuk produksi, pengisian dan
penyegelan paket blister; mesin untuk mengatur, mengisi dan menutup karton pengiriman; mesin untuk mengumpulkan dan
membungkus kemasan kardus dengan foil plastik; mesin untuk mengumpulkan dan palletizing; mesin untuk produksi alat;
mesin untuk vakum dan tekanan pembentukan piring plastik dan foil plastik untuk tujuan kemasan; pegas (bagian mesin);
pengontrol (bagian mesin); peralatan pasokan menjadi bagian dari mesin; perumahan untuk mesin.; pompa (bagian mesin);
poros (bagian mesin); robot [mesin]; robot industri [mesin]===
===Counter.; Sistem kontrol arus masuk elektronik untuk digunakan dengan mesin penghitungan dan mesin pengisian;
Spektrometer UV, VIS, dan IR, perangkat untuk penerimaan gambar dan pemrosesan gambar untuk kontrol kualitas industri
dan kontrol pengisian di mesin kemasan, barang-barang tersebut untuk digunakan dengan menghitung, mengisi, mengemas,
pelabelan dan mesin karton dan bukan untuk sistem keamanan dan peralatan kontrol akses; alat ukur optik dan mekanis dan
sensor untuk penyesuaian elektronik unit kontrol dan peralatan kontrol untuk menghitung, mengisi, kemasan, pelabelan dan
mesin kartoning, barang-barang tersebut untuk digunakan dengan menghitung, mengisi, kemasan, pelabelan dan mesin
karton dan bukan untuk sistem keamanan dan peralatan kontrol akses; kelompok perangkat peralatan elektronik yang terdiri
dari nya untuk mengendalikan, menganalisis dan memantau mesin dan tanaman tersebut; komponen perangkat keras
komputer dan perangkat lunak komputer, komputer, mikroprosesor dan perangkat komputer periferal, khususnya unit
tampilan, monitor, keyboard input, unit penyimpanan data eksternal, printer, perangkat output data, khususnya pemindai
digital; modul kontrol elektronik, khususnya alat diagnosis mesin dan peralatan untuk menghitung data produksi; sirkuit logika
elektronik dan sirkuit evaluasi elektronik untuk digunakan dengan sistem operasi komputer dan perangkat lunak komputer
untuk pengembangan aplikasi, pasokan dan kontrol; sistem operasi komputer dan perangkat lunak komputer untuk
pengembangan aplikasi, pasokan dan kontrol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538912
: 06/02/2020 00:00:00
: 2037646 17/09/2019 AU
: The Australian Elevator Company Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Level 1, 277 Flinders Lane Melbourne VIC 3000
: Zervos Lawyers
: Suite 405, Level 4, 9-11 Claremont Street South Yarra VIC 3141

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HALIFAX ELEVATORS
:

566

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 252 dari 595

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201541071
: 06/02/2020 00:00:00
:
: SCALE AVIATION MANAGEMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 25-28 North Wall Quay, IFSC Dublin 1 D01 H104
: John P. Rynkiewicz Arnold & Porter Kaye Scholer LLP
: 601 Massachusetts Ave., NW Washington DC 20001

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SCALE AVIATION
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: The color(s) dark blue is/are claimed as a feature of the mark.
: 36, 39
: ===Layanan pembiayaan pesawat terbang; investasi di pesawat terbang; jasa keuangan; jasa keuangan dan investasi, yaitu,
akuisisi aset dan investasi pesawat terbang, konsultasi, penasihat dan pengembangan (istilah yang dianggap terlalu kabur
oleh Biro Internasional - Aturan 13 (2) (b) Peraturan).; konsultasi investasi di bidang penerbangan dan kepemilikan
pesawat===
===Penyewaan pesawat terbang.===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201545628
: 06/02/2020 00:00:00
:
: Neles Finland Oy

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Vanha Porvoontie 229 FI-01380 Vantaa
: ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.
: Kasarmikatu 21 A FI-00130 Helsinki

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NELES
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 37, 6, 38, 42
: ===Manajemen database ter komputerisasi; analisis data bisnis; bantuan, layanan penasihat dan konsultasi yang berkaitan
dengan manajemen bisnis; kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi analisis bisnis;
konsultasi bisnis dan layanan penasihat; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen proses bisnis; konsultasi
perencanaan bisnis; layanan pemrosesan data; layanan rekayasa ulang proses bisnis; manajemen bisnis; manajemen data ter
komputerisasi; manajemen database; manajemen proyek bisnis; mengumpulkan informasi industri; pengumpulan data;
penjualan ritel dan layanan grosir untuk pertambangan, pengayaan dan industri metalurgi, industri proses, teknologi
pembentuk logam, teknologi bahan, teknologi energi dan metode perlindungan lingkungan, mesin, peralatan, instalasi, suku
cadang dan pabrik produksi.; penyediaan data bisnis; perencanaan bisnis; perencanaan bisnis strategis===
===Layanan instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pemeliharaan, pemasangan dan
perbaikan tanaman dan properti; layanan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengolahan data, perangkat keras
komputer dan peralatan elektronik; pemeliharaan, instalasi dan perbaikan layanan katup, aktuator, positioner, katup controller,
batas switch, dan solenoids; penyewaan mesin industri, yaitu penyewaan katup, aktuator, positioner, valve controller, limit
switch, dan solenoid.===
===Katup logam untuk mengendalikan aliran cairan dan gas; bagian dan perlengkapan untuk semua barang tersebut di atas.;
katup bola (selain bagian dari mesin); katup bola dunia (selain bagian dari mesin); katup kontrol logam (selain bagian dari
mesin); katup kupu-kupu (selain bagian dari mesin); katup logam (selain bagian dari mesin); katup logam dan bagianbagiannya (selain bagian dari mesin); katup mobil tangki (selain bagian dari mesin); katup segmen (selain bagian dari mesin);
katup shutdown darurat (selain bagian dari mesin); katup steker (selain bagian dari mesin)===
===Pengoperasian sistem komunikasi frekuensi radio; layanan komunikasi frekuensi radio; menyediakan akses ke dan
menyewakan waktu ke database komputer; penyediaan akses ke data atau dokumen yang disimpan secara elektronik dalam
file pusat untuk konsultasi jarak jauh.; penyediaan akses ke data pada jaringan komunikasi===
===Layanan inspeksi teknis; administrasi server jarak jauh.; analisis air; analisis ancaman keamanan komputer untuk
melindungi data; analisis data teknis; analisis komputer; analisis sistem komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak
augmented reality; desain dan pengembangan perangkat lunak realitas virtual; desain komputer dan layanan pengembangan
untuk analisis data; desain teknis; evaluasi kinerja proses industri; jasa desain teknik; jasa konsultasi teknologi di bidang

:
: 37, 7
: ===Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan lift, lift, eskalator, lift barang, trotoar bergerak, konveyor untuk orang yang bergerak
dan operator terkait dan bagian-bagiannya.===
===Eskalator; Konveyor; Lift; lift dan lift barang.; memindahkan trotoar untuk penumpang dan barang; peralatan dan mesin
untuk mengangkut orang dan barang dan bagian-bagiannya; sistem lift===
540 Etiket

540 Etiket

Halaman 253 dari 595

pertambangan dan teknologi mineral, teknologi logam, teknik kota, teknik material dan pembentukan, perlindungan
lingkungan, pemurnian air dan industri kimia non-organik; jasa perencanaan teknik sipil; jasa teknik; konsultan teknik;
konsultasi teknologi; kontrol kualitas, analisis, penilaian, pengujian dan layanan konsultasi; layanan dukungan teknis, yaitu,
pemecahan masalah dalam sifat mendiagnosis masalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer; layanan manajemen
proyek komputer; layanan pemantauan sistem komputer; layanan pemodelan komputer; layanan pemodelan teknologi;
layanan penasihat di bidang peningkatan efisiensi industri dan teknis; layanan pencadangan komputer jarak jauh; layanan
pengujian diagnostik teknis yang berkaitan dengan proses industri, pengolahan mineral, pengolahan air, produksi energi,
distribusi energi dan produksi daya; layanan pengujian diagnostik yang dibantu komputer; layanan rekayasa perangkat lunak;
layanan untuk memantau proses industri; layanan untuk menilai efisiensi proses industri; manajemen proyek komputer di
bidang pengolahan data elektronik; melakukan studi proyek teknis; memantau proses industri; pemantauan kondisi alat berat;
pemantauan proses untuk jaminan kualitas; pemantauan sistem jaringan; pemantauan sistem jaringan, server dan aplikasi
web dan database; pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh; pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi
kerusakan; pemantauan teknis dan inspeksi; pemrograman komputer; penelitian lingkungan, pengujian, survei, penilaian,
analisis dan layanan konsultasi; penelitian produk canggih di bidang kecerdasan buatan; penelitian teknik; pengembangan dan
pengujian metode komputasi, algoritma dan perangkat lunak; pengembangan layanan yang berkaitan dengan augmented
reality; pengembangan layanan yang berkaitan dengan perangkat lunak realitas virtual; pengujian dan simulasi industri;
pengujian industri; pengujian sistem pemrosesan data elektronik; pengujian teknik; pengujian teknis; pengukuran dan analisis
proses industri; penyediaan survei teknis; penyimpanan data online; penyimpanan data ter komputerisasi; penyusunan laporan
teknik; penyusunan rencana dan gambar teknik untuk orang lain; teknik survei===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547232
: 06/02/2020 00:00:00
:
: Melbourne Coffee Collective Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Level 1, 35 Cotham Road Kew VIC 3101
: Madison Marcus Lawyers
: Level 5, 224-236 Queen Street Melbourne VIC 3000

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MELBOURNE COFFEE CO.
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Green - Pantone 7742C Gold - Pantone 116C.
: 35, 43, 30
: ===Iklan; Layanan ritel; Pemasaran; distribusi sampel dan layanan reseller bernilai tambah, yaitu, layanan distributor;
konsultasi bisnis, penasihat dan layanan informasi yang berkaitan dengan pengaturan dan menjalankan restoran.; layanan
grosir dan distribusi; layanan manajemen bisnis dalam rangka waralaba; layanan penasihat bisnis yang berkaitan dengan
pengaturan dan menjalankan toko kopi dan teh, restoran dan mengambil toko makanan; layanan ritel online; manajemen
informasi bisnis, konsultasi, penasihat dan layanan bantuan dalam rangka waralaba; manajemen layanan pelanggan;
memberikan informasi, termasuk melalui sarana elektronik dan melalui jaringan komputer global, tentang semua layanan
tersebut di atas; menyediakan bantuan bisnis profesional dalam kaitannya dengan manajemen, pendirian, desain, konstruksi,
melengkapi dan pengoperasian kedai kopi dan teh, restoran dan toko makanan take-away; organisasi dan manajemen
program loyalitas pelanggan; pemasaran langsung; pemasaran promosi; penelitian pemasaran; persiapan materi iklan;
produksi dan distribusi materi iklan; publisitas dan layanan promosi; riset pasar untuk periklanan; semua hal di atas yang
berkaitan dengan produk terkait kopi dan kopi, kafe dan outlet lainnya untuk penyediaan makanan dan minuman===
===Kantin; Persiapan makanan dan minuman; jasa katering kontrak; konsultasi, penasihat dan layanan informasi sehubungan
dengan penyediaan makanan dan minuman; layanan bar; layanan kafe; layanan kafetaria; layanan katering; layanan katering
bisnis; layanan katering seluler; layanan kedai kopi; layanan makanan dan minuman takeaway; layanan restoran.; layanan
snack-bar; mengatur penyediaan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan
minuman sebagai bagian dari layanan perhotelan===
===Biskuit; Cokelat; Donat; Kopi; Kue; Muesli; Muffin; Pai; Permen; Roti; Sandwich; Tart; Teh; biji kopi; biji kopi berlapis
cokelat; bungkus panggang; bungkus roti; daun teh; diisi gulungan; es krim; irisan buah menjadi permen dan permen jeli;
kantong teh.; kopi rasa; makanan penutup es; makanan yang disiapkan dari sereal, biji-bijian, tepung, jagung, tapioka, sagu,
gula dan kakao; minum cokelat; minuman cokelat; minuman yang terbuat dari teh; muesli bar; pengganti kopi; penyedap kopi;
permen bar; persiapan makanan yang terbuat dari roti, kue kering dan permen; produk berbasis cokelat; produk kopi; roti lapis
panggang; roti panggang diisi gulungan; sereal bar; sereal sarapan; teh kemasan; yoghurt beku; yoghurt permen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551849
: 06/02/2020 00:00:00
:
: TOZO INC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1546 NW 56TH ST# 743 SEATTLE WA 98101
: Ivy Xu
: 36-54 Main St 3rd FL Flushing NY 11354

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 254 dari 595

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: TOZO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 28
: ===Baterai; Headphone; Kabel adaptor untuk headphone; aksesori earphone, yaitu, bantal earphone, bantalan earphone,
kotak earphone, dan kabel ekstensi earphone; aksesori earphone, yaitu, kasus earphone; bantalan mouse; baterai isi ulang;
baterai penyimpanan listrik; earphone dan headphone; film pelindung yang diadaptasi untuk ponsel cerdas; kabel data; kabel
listrik; kabel, listrik; kasus baterai; kasus plastik khusus disesuaikan untuk memegang compact disc, dvd dan media elektronik
lainnya; kasus untuk kacamata dan kacamata hitam; kasus untuk lensa kontak; kasus untuk ponsel; kasus yang disesuaikan
untuk kamera; kasus yang disesuaikan untuk komputer; kasus yang disesuaikan untuk ponsel; kepala-klip pemegang ponsel;
keyboard komputer; langkah-langkah pita.; membawa kasus khusus disesuaikan untuk peralatan elektronik, yaitu, printer
dokumen, komputer, ponsel; pengisi daya baterai; pengisi daya untuk baterai listrik; pengisi daya untuk ponsel cerdas;
penutup untuk komputer tablet; remote control untuk radio, televisi, stereo; tali ponsel; tikus komputer; tongkat selfie===
===Bola untuk olahraga; barbel; bisbol; bola keranjang; boneka dan pakaian boneka; kelelawar bisbol; kendaraan mainan
yang dikendalikan radio; kotak-kotak; mesin dan peralatan kebugaran, yaitu, anak timbangan, treadmill, mesin dayung, mesin
stepping tangga, mesin resistensi, siklus stasioner; model mainan.; pancing; permainan catur; potongan catur; remote control
mainan, yaitu, mobil, mobil balap, pesawat terbang, perahu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531920
: 07/02/2020 00:00:00
:
: SID S.r.l

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via Savona no. 97 I-20144 Milano
:
: Via Della Moscova, 18 I-20121 Milano

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AMAKA your own way
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Yellow and black.
: 39, 41, 43
: ===Informasi perjalanan; Jasa Biro Perjalanan Pemesanan; Layanan Pemesanan perjalanan yang disediakan oleh agen
perjalanan; Pemesanan kursi untuk perjalanan; Pemesanan layanan perjalanan; Pemesanan perjalanan melalui agen;
Pemesanan transportasi; Pemesanan transportasi melalui biro perjalanan; konsultasi perjalanan; mengatur perjalanan untuk
studi, bahasa dan pendidikan perjalanan; mengatur perjalanan wisata dan kapal pesiar; mengatur perjalanan, wisata dan
kapal pesiar; mengatur transportasi dan perjalanan; menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan perjalanan;
pengaturan perjalanan; transportasi logistik.===
===Layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah, dan budaya; Pemesanan kursi untuk acara hiburan; Pemesanan kursi
untuk pertunjukan; Pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga.; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
hiburan, olahraga, dan acara budaya===
===Jasa biro perjalanan untuk pemesanan akomodasi hotel; Layanan Reservasi hotel yang disediakan melalui internet;
Layanan reservasi kamar hotel.; Pemesanan rumah kos; Reservasi hotel; menyediakan on-line informasi yang berkaitan
dengan pemesanan akomodasi liburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 10-22, Minami-Karasuyama 1-chome, Setagaya-ku Tokyo 157-8567
: HATANO, Kohji
: YAMADA PATENT OFFICE 2F, Nasta Bldg., 12-16 Nihombashitomizawacho, Chuoku Tokyo 103-0006

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: hiraku
: Open.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik; Parfum; Perlengkapan mandi; Sabun; Shampoo; Wewangian; masker kecantikan.; pasta gigi===

: M0020201536832
: 07/02/2020 00:00:00
:
: UTENA CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 255 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538269
: 07/02/2020 00:00:00
:
: Frank Ricketts

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Köhlerweg 3 48268 Greven
: LAWYERS OLESCH RECHTSANWÄLTE
: Mechthildenstr.31 80639 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: amplivo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36
: ===Administrasi Bisnis; Manajemen bisnis; fungsi kantor, kampanye pemasaran online.===
===Jasa investasi untuk proyek lingkungan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538351
: 07/02/2020 00:00:00
:
: Frank Ricketts

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Köhlerweg 3 48268 Greven
: LAWYERS OLESCH RECHTSANWÄLTE
: Mechthildenstr.31 80639 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ecovo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36
: ===Administrasi Bisnis; Manajemen bisnis; fungsi kantor, kampanye pemasaran online.===
===Jasa investasi untuk proyek lingkungan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 16 Raffles Quay, #33-03 Hong Leong Building Singapore 048581
: WONG & LEOW LLC
: 8 Marina Boulevard, #05-01 Marina Bay, Financial Centre Tower 1 Singapore
018981

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AHREFS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 42
: ===Administrasi Bisnis; Analisis bisnis; Layanan ritel; Manajemen Bisnis; analisis data bisnis; analisis data pemasaran digital;
analisis pasar dan penelitian; kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam database komputer; kompilasi data untuk orang
lain; layanan ritel online; layanan toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer; manajemen data
bisnis; memberikan informasi bisnis melalui database online yang dapat dicari; optimasi mesin pencari; pengambilan data
bisnis; pengambilan data dan informasi, termasuk pengambilan gambar, grafik, foto, konten digital, dan konten multimedia.;
publikasi elektronik teks publisitas dan materi===
===Layanan analisis data teknis; desain, pengembangan dan pemeliharaan mesin pencari.; menyediakan mesin pencari
untuk internet; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
penambangan data, kueri data, dan analisis data; penambangan data; penyimpanan data elektronik===

: M0020201539143
: 07/02/2020 00:00:00
: 40201917150Q 07/08/2019 SG
: Ahrefs Pte. Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 256 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201541117
: 07/02/2020 00:00:00
:
: Relang International, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 7030 Quad Avenue, Suite 3 Rosedale MD 21237
: Jonathan R. Wachs, Offit Kurman, P.A.
: 8171 Maple Lawn Boulevard, Suite 200 Fulton MD 20759

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DURASEIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 19, 11
: ===Bahan konstruksi, yaitu, bahan lantai non-logam; bahan bangunan, yaitu, papan dinding non-logam; non-struktural, bahan
bangunan non-logam, yaitu, batu rekayasa, batu buatan, dan melemparkan polimer batu buatan untuk digunakan dalam
pembuatan lebih lanjut dan fabrikasi countertops, puncak kesombongan, wastafel, perlengkapan mandi, furnitur, pintu
kabinet.; panel dinding bukan dari logam; ubin non-logam untuk dinding, lantai atau langit-langit===
===Tenggelam.; Wastafel rias, bak mandi, bak mandi, shower dan bak mandi mengelilingi; tenggelam untuk integrasi ke
dalam counter, countertops, penjualan dan tampilan countertops===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201535207
: 09/02/2020 00:00:00
:
: REBEL FOODS PRIVATE LIMITED

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: C/305, S. No. 199, 204, 206, 209, PL No. 4+12+13, Eden Park Society, Viman
Nagar, Lohegaon, Pune-411014 Maharashtra
:
: R-1, Second Floor, Park View Apartments, Hauz Khas Enclave New Delhi 110016

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Faasos
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 43
: ===Layanan untuk menyediakan makanan dan minuman.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5.Organize Sanayi Bölgesi 83535 nolu Cadde No:15 ehitkamil Gaziantep
: DESTEK PATENT ANONM RKET
: Konak Mahallesi, zmir Yolu Caddesi, Ruzi Merkezi Apt. No: 95/1B TR-16110 Nilüfer
- Bursa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PADDLERS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Antiseptik; Disinfektan; Persiapan farmasi dan kedokteran hewan untuk tujuan medis; Suplemen; bahan untuk dressing;
bantalan higienis; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; deterjen untuk tujuan medis; fungisida, herbisida; herbal
dan minuman herbal disesuaikan untuk tujuan pengobatan; makanan untuk bayi; persiapan gigi dan artikel, bahan mengisi
gigi, bahan kesan gigi, perekat gigi dan bahan untuk memperbaiki gigi; persiapan kimia untuk tujuan medis dan kedokteran
hewan, reagen kimia untuk tujuan farmasi dan kedokteran hewan; persiapan medis untuk tujuan pelangsingan; persiapan
pewangi udara; persiapan sanitasi untuk penggunaan medis; persiapan untuk menghancurkan hama; plester; popok bayi
tekstil, popok bayi kertas.; popok, termasuk yang terbuat dari kertas dan tekstil; suplemen gizi; suplemen makanan untuk
tujuan farmasi dan kedokteran hewan; tampon higienis===

740

: M0020201291315
: 10/02/2020 00:00:00
:
: ENKA HJYEN ÜRÜNLER SANAY VE TCARET ANONM RKET

540 Etiket

Halaman 257 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5.Organize Sanayi Bölgesi 83535 nolu Cadde No:15 ehitkamil Gaziantep
: DESTEK PATENT ANONM RKET
: Konak Mahallesi, zmir Yolu Caddesi, Ruzi Merkezi Apt. No: 95/1B TR-16110 Nilüfer
- Bursa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Lulla baby
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Persiapan farmasi dan kedokteran hewan untuk tujuan medis; Suplemen; bahan kesan gigi; bahan pengisi gigi; bahan
untuk dressing; bantalan higienis; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; herbal dan minuman herbal disesuaikan
untuk tujuan pengobatan; makanan untuk bayi; perekat gigi dan bahan untuk memperbaiki gigi; persiapan gigi dan artikel;
persiapan kimia untuk tujuan medis dan kedokteran hewan; persiapan medis untuk tujuan pelangsingan; persiapan pewangi
udara; persiapan sanitasi untuk penggunaan medis; plester; popok bayi tekstil, popok bayi kertas.; popok, termasuk yang
terbuat dari kertas dan tekstil; reagen kimia untuk tujuan farmasi dan kedokteran hewan; suplemen gizi; suplemen makanan
untuk tujuan farmasi dan kedokteran hewan; tampon higienis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5.Organize Sanayi Bölgesi 83535 nolu Cadde No:15 ehitkamil Gaziantep
: DESTEK PATENT ANONM RKET
: Konak Mahallesi, zmir Yolu Caddesi, Ruzi Merkezi Apt. No: 95/1B TR-16110 Nilüfer
- Bursa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: cushy baby
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Antiseptik; Disinfektan; Persiapan farmasi dan kedokteran hewan untuk tujuan medis; Suplemen; bahan kesan gigi; bahan
pengisi gigi; bahan untuk dressing; bantalan higienis; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; deterjen untuk tujuan
medis; fungisida, herbisida; herbal dan minuman herbal disesuaikan untuk tujuan pengobatan; makanan untuk bayi; perekat
gigi dan bahan untuk memperbaiki gigi; persiapan gigi dan artikel; persiapan kimia untuk tujuan medis dan kedokteran hewan;
persiapan medis untuk tujuan pelangsingan; persiapan pewangi udara; persiapan sanitasi untuk penggunaan medis;
persiapan untuk menghancurkan hama; plester; popok bayi tekstil, popok bayi kertas.; popok, termasuk yang terbuat dari
kertas dan tekstil; reagen kimia untuk tujuan farmasi dan kedokteran hewan; suplemen gizi; suplemen makanan untuk tujuan
farmasi dan kedokteran hewan; tampon higienis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529145
: 10/02/2020 00:00:00
: AM 22336/2019 10/12/2019 AT
: Mag. Carl Dominik Niedersüß

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Getreidemarkt 1 A-1060 Wien
:
: Getreidemarkt 1 A-1060 Wien

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FutureShift
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 41
: ===Mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya; konsultasi pelatihan; kursus pelatihan dalam perencanaan

: M0020201346675
: 10/02/2020 00:00:00
:
: ENKA HJYEN ÜRÜNLER SANAY VE TCARET ANONM RKET

: M0020201346676
: 10/02/2020 00:00:00
:
: ENKA HJYEN ÜRÜNLER SANAY VE TCARET ANONM RKET

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 258 dari 595

strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; latihan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personalia; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan
kehidupan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan
guru; layanan pelatihan staf; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh disediakan secara online;
layanan pendampingan bisnis; layanan pendidikan bisnis; layanan pendidikan dan pelatihan kejuruan; melakukan dan
mengatur acara olahraga; melakukan kursus pelatihan; memberikan informasi hiburan.; memberikan informasi tentang
kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; mengadakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran
pribadi; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan
kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; mengatur
lokakarya profesional dan kursus pelatihan; menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan
kursus pelatihan; menyediakan pelatihan; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh terkait dengan pelatihan
bahasa; pelatihan berbasis komputer; pelatihan dalam penggunaan komputer; pelatihan di bidang desain; pelatihan di bidang
manajemen bisnis; pelatihan di bidang periklanan; pelatihan di bidang teknologi komunikasi; pelatihan kerja; pelatihan terus
menerus; pembinaan [pelatihan]; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; penyediaan fasilitas pelatihan;
penyediaan informasi pendidikan; penyediaan informasi yang berkaitan dengan olahraga; penyediaan kursus pelatihan;
penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan pelatihan online; publikasi dokumen di bidang pelatihan,
sains, hukum publik dan urusan sosial; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201534800
: 10/02/2020 00:00:00
:
: REBEL FOODS PRIVATE LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: C/305, S. No. 199, 204, 206, 209, PL No. 4+12+13, Eden Park Society, Viman
Nagar, Lohegaon, Pune-411014 Maharashtra
:
: R-1, Second Floor, Park View Apartments, Hauz Khas Enclave New Delhi 110016

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MANDARIN OAK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 43
: ===Layanan untuk menyediakan makanan dan minuman.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: M0020201534802
: 10/02/2020 00:00:00
:
: REBEL FOODS PRIVATE LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: C/305, S. No. 199, 204, 206, 209, PL No. 4+12+13, Eden Park Society, Viman
Nagar, Lohegaon, Pune-411014 Maharashtra
:
: R-1, Second Floor, Park View Apartments, Hauz Khas Enclave New Delhi 110016

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: THE 500 CALORIE PROJECT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 43
: ===Layanan untuk menyediakan makanan dan minuman.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: M0020201535261
: 10/02/2020 00:00:00
:
: REBEL FOODS PRIVATE LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: C/305, S. No. 199, 204, 206, 209, PL No. 4+12+13, Eden Park Society, Viman
Nagar, Lohegaon, Pune-411014 Maharashtra
:
: R-1, Second Floor, Park View Apartments, Hauz Khas Enclave New Delhi 110016

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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Oven Story
566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 43
: ===Layanan untuk menyediakan makanan dan minuman.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201540506
: 10/02/2020 00:00:00
:
: Lan Fang Yuan Food Co., Ltd

540 Etiket

: Building 2, No.1318, Xifeng Road, West Area of Fenghuang District, Huzhou City
313100 Zhejiang Province
: Beijing Hongcheng Intellectual Property Agency Co. LTD
: 603, North block, 5th Floor, Building 4, Yard 1, East Automobile Museum Road,
Fengtai District Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 29, 30
: ===Sarang burung yang dapat dimakan; Telur; buah-buahan beku; bunga kering yang dapat dimakan; jamur kering yang
dapat dimakan; jeli untuk makanan; kacang disiapkan; minuman susu yang mengandung buah.; teh susu; telur ikan,
disiapkan===
===Madu; Minuman kopi; Teh; kopi (panggang, bubuk, granular, atau minuman); minuman berdasarkan teh; minuman teh;
minuman teh buah (istilah terlalu kabur menurut pendapat Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan).; minuman yang
terbuat dari kopi; susu benjolan (permen) (istilah terlalu kabur menurut pendapat Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b)
Peraturan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201541890
: 10/02/2020 00:00:00
:
: KERING

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 40 rue de Sèvres F-75007 PARIS
: SANTARELLI
: 49 avenue des Champs-Elysées F-75008 PARIS

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: KERING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 9
: ===Manajemen bisnis komersial; administrasi Bisnis; administrasi komersial; administrasi komersial lisensi kacamata, telepon

540 Etiket

dan tablet aksesoris, kosmetik, wewangian, perhiasan, jam dan pembuatan jam, barang-barang kulit, pakaian, alas kaki,
headwear, kaus kaki, semua ini adalah produk cerdas dan terhubung; bantuan dalam manajemen perusahaan dan pemasaran
produk dalam rangka perjanjian waralaba.; bantuan manajemen perusahaan komersial atau industri; dukungan dan nasihat
manajemen bisnis dalam organisasi bisnis dan manajemen di bidang sosial-pendidikan, budaya, perlindungan lingkungan,
energi baru dan pembangunan berkelanjutan; fungsi kantor; informasi bisnis; informasi komersial dan saran untuk konsumen
(toko saran konsumen); jajak pendapat; jasa lelang; jasa modeling untuk tujuan periklanan atau promosi penjualan; kompilasi
dan pemanfaatan data statistik; layanan hubungan masyarakat; layanan pemasaran; layanan penasihat komersial yang
berkaitan dengan pembentukan dan pengoperasian waralaba; layanan penjualan eceran dan penjualan eceran online untuk
kacamata, aksesori untuk telepon dan tablet, kosmetik, wewangian, perhiasan, jam dan pembuatan jam tangan, barangbarang kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, semua ini adalah produk pintar dan terhubung; manajemen bisnis
dan konsultasi organisasi; manajemen file komputer; menyelenggarakan, menyelenggarakan, dan mempromosikan acara
sosial untuk tujuan komersial dan periklanan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau periklanan; organisasi
pameran untuk tujuan komersial atau periklanan; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; pemasaran; penelitian
pemasaran; penilaian bisnis; penyebaran (distribusi) sampel; penyebaran iklan (selebaran, prospektus, materi cetak, sampel);
penyewaan mesin penjual otomatis; peramalan ekonomi; periklanan; persewaan materi iklan; persewaan ruang iklan;
persiapan pajak; presentasi barang di semua media komunikasi, untuk penjualan eceran; sewa waktu iklan di semua media
komunikasi; studi pasar; studi pemasaran; toko window dressing===
===Bingkai tontonan; Kacamata; Kacamata 3D; Kacamata hitam; Teropong; aksesori untuk perangkat elektronik untuk
transmisi nirkabel data dan/atau ucapan, yaitu baterai, car kit hands-free, pengisi daya dan cradle pengisian daya, klip dan
casing sabuk, headset, adaptor, casing adaptor, meja berdiri, docking station, casing laptop, lengan, penutup baterai; aksesori
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untuk telepon, telepon portabel, smartphone, tablet, PDA (asisten digital pribadi) dan pemutar MP3, yaitu, kit hands-free untuk
telepon, baterai, penutup, casing, casing, penutup wajah, pengisi daya, tali untuk telepon portabel, tali pergelangan tangan
atau tali leher; antarmuka untuk perangkat elektronik portabel, yaitu perangkat komunikasi yang dipasang di perhiasan, barang
kulit, tas, koper, pakaian, alas kaki, dan sarung tangan untuk transmisi data dengan perangkat elektronik cerdas atau objek
terhubung lainnya; antarmuka untuk telepon portabel, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar,
kacamata pintar; barang optik; cincin pintar; earphone untuk musik; headset virtual dan augmented reality; item perhiasan
pintar; item perhiasan yang terhubung; jam tangan pintar; jam tangan yang terhubung; kabel dan rantai untuk kacamata dan
kacamata hitam; kacamata pintar; kacamata untuk olahraga; kacamata yang terhubung; kasus tontonan; kendali jarak jauh
untuk pengendalian perangkat elektronik portabel, yaitu perangkat komunikasi yang dipasang di perhiasan, barang kulit, tas,
koper, pakaian, alas kaki, dan sarung tangan untuk transmisi data dengan perangkat elektronik cerdas atau benda terhubung
lainnya; komputer; komputer portabel; lensa kontak; loudspeaker berkabel atau tanpa kabel untuk musik; media perekam
magnetis, stik USB dan media perekam digital lainnya; pedometer (penghitung langkah); pemutar audio digital; peralatan dan
instrumen optik; peralatan untuk perekaman, transmisi, reproduksi data, suara atau gambar; perangkat elektronik digital yang
akan dikenakan pada orang Anda dalam sifat watchbands, gelang atau manset; perangkat lunak untuk commissioning,
pengaturan, pengoperasian dan kontrol telepon portabel, jam tangan pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat
dikenakan, earphone, headset; perangkat lunak untuk komisioning, pengaturan, pengoperasian dan pengendalian perangkat
portabel, yaitu perangkat komunikasi yang dipasang di perhiasan, barang kulit, tas, koper, pakaian, alas kaki, dan sarung
tangan untuk transmisi data dengan perangkat elektronik cerdas atau objek terhubung lainnya; perangkat periferal komputer;
perangkat periferal untuk perangkat elektronik portabel, yaitu perangkat komunikasi yang dipasang pada perhiasan, barang
kulit, tas, koper, pakaian, alas kaki, dan sarung tangan untuk transmisi data dengan perangkat elektronik cerdas atau benda
lain yang terhubung.; perangkat periferal untuk telepon portabel, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan
pintar, kacamata pintar, earphone, headset; program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh).; remote control untuk
mengoperasikan perangkat elektronik, telepon portabel, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar,
kacamata pintar, earphone, headset; sarung, tas, casing, selongsong, tali pengikat, dan selempang untuk perangkat elektronik
portabel, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headset; sensor aktivitas
yang dapat dikenakan; telepon, telepon portabel, smartphone, tablet, PDA (asisten digital pribadi) dan pemutar MP3===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543649
: 10/02/2020 00:00:00
:
: KERING

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 40 rue de Sèvres F-75007 PARIS
: SANTARELLI
: 49 avenue des Champs-Elysées F-75008 PARIS

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: KERING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 9
: ===Iklan; Layanan penjualan eceran: bingkai tontonan, kacamata hitam, kacamata hitam, kacamata berwarna atau anti-silau,

540 Etiket

kacamata pelindung, pince-nez, teropong, kacamata pembesar, kasus tontonan dan kasus untuk lensa kontak, peralatan optik
dan instrumen, lensa mengoreksi (optik), lensa untuk kacamata, lensa kontak, lensa berwarna atau penyaringan, lensa
pelindung, lensa pembesar, lensa optik, prisma (optik), reflektor, rantai tontonan, tali tontonan, kacamata 3D, kacamata pintar
(pemrosesan digital), aparat untuk merekam , mengirimkan atau mereproduksi data, gambar dan suara, komputer, komputer
laptop, perangkat pemrosesan digital, perangkat periferal komputer, program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh),
flash drive USB, tas yang disesuaikan untuk komputer laptop, penutup untuk komputer laptop, tas dan penutup untuk
menghitung mesin, kasus untuk jam tangan pintar (pemrosesan digital), perangkat perekaman waktu, mesin fotokopi, telepon,
telepon seluler, ponsel pintar, tali untuk ponsel, kasus untuk telepon , kasus untuk ponsel pintar, penutup ponsel pintar,
pemutar multimedia portabel, kamera video, pembaca buku elektronik, bingkai foto digital, kamera (pembuatan film), peralatan
fotografi, tas untuk kamera dan peralatan fotografi, sel dan baterai listrik, pengisi daya baterai, tablet digital, asisten digital
pribadi (PDA), pemutar MP3, penutup untuk tablet, asisten digital pribadi (PDA,) dan pemutar MP3, headphone; administrasi
bisnis; administrasi komersial; administrasi komersial lisensi kacamata, telepon dan tablet aksesoris, kosmetik, wewangian,
perhiasan, jam dan pembuatan jam, barang-barang kulit, pakaian, alas kaki, headwear, kaus kaki, semua ini adalah produk
cerdas dan terhubung; bantuan dalam manajemen perusahaan dan pemasaran produk dalam rangka perjanjian waralaba;
bantuan manajemen perusahaan komersial atau industri; dukungan dan saran manajemen bisnis dalam organisasi bisnis dan
manajemen di bidang sosio-pendidikan, budaya, perlindungan lingkungan, energi baru dan pembangunan berkelanjutan.;
fungsi kantor; informasi bisnis; jasa pemasaran; layanan lelang; layanan penasihat komersial yang berkaitan dengan
pembentukan dan pengoperasian waralaba; layanan penjualan eceran dan penjualan ritel online kacamata, aksesoris untuk
telepon dan tablet, kosmetik, wewangian, perhiasan, jam dan pembuatan jam tangan, barang-barang kulit, pakaian, alas kaki,
headwear, kaus kaki, semua ini adalah produk cerdas dan terhubung; manajemen bisnis dan konsultasi organisasi;
manajemen bisnis komersial; manajemen file oleh komputer, kompilasi dan pengolahan data statistik, layanan hubungan
masyarakat, jajak pendapat; penilaian bisnis; peramalan ekonomi, penelitian pemasaran, studi pemasaran; persiapan pajak;
studi pasar===
===(Di dekat Pince-nez); Barang-barang perhiasan yang terhubung; Earphone.; Kacamata; Kacamata 3D; Kacamata hitam;
Kandar flash USB; Komputer; Pemutar MP3; Reflektor; Smartphone; Telepon; Teropong; asisten digital pribadi; barang
perhiasan pintar; bingkai foto digital; bingkai tontonan; jam tangan pintar (pemrosesan digital); kabel tontonan; kacamata
berwarna atau anti-silau; kacamata pelindung; kacamata pembesar; kacamata pintar (pemrosesan digital); kamera (syuting);
kamera fotografi; kamera video; kasus telepon; kasus tontonan dan kasus untuk lensa kontak; kasus untuk smartphone; kasus
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untuk tablet, asisten digital pribadi (PDA) dan pemutar MP3; komputer portabel; lensa berwarna atau penyaringan; lensa
kacamata; lensa kontak; lensa optik; lensa pelindung; mengoreksi lensa (optik); menyalin mesin; pembaca buku elektronik;
pemutar multimedia seluler; pengisi daya baterai; penutup untuk komputer laptop; peralatan dan instrumen optik; perangkat
pemrosesan digital untuk sistem komunikasi yang dipasang di barang-barang perhiasan, barang-barang kulit, tas, bagasi,
pakaian, alas kaki dan sarung tangan untuk transmisi data dengan peralatan elektronik pintar dan benda-benda terhubung
lainnya; perangkat perekaman waktu; perangkat periferal komputer; prisma (optik); program komputer (perangkat lunak yang
dapat diunduh); rantai tontonan; sel dan baterai; tablet digital; tali ponsel; tas atau penutup untuk menghitung mesin; tas untuk
kamera dan peralatan fotografi; tas yang dirancang khusus untuk komputer laptop; telepon seluler; untuk merekam,
mentransmisikan, atau mereproduksi data, gambar, dan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201547041
: 11/02/2020 00:00:00
: 41345972 27/09/2019 CN dan 41347367 27/09/2019 CN dan
41363251 27/09/2019 CN
: ZHUHAI SANDBOX NETWORK TECHNOLOGY LTD

540 Etiket

: Unit 608-609, 6/F, Area B Factory Building, No.8, Gangle Road, Tangjiawang Town,
Gaoxin District, Zhuhai 519085 Guangdong
: INNOPAT INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD.
: 6/F, Nanping Group Building, No. 2, Pinglan Road, Nanping, Zhuhai 519060
Guangdong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ADOPTME
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 41, 9
: ===Iklan; Pemasaran; iklan on-line pada jaringan komputer; layanan agen ekspor-impor; membayar iklan per klik;
pengembangan konsep periklanan; penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; presentasi barang
pada media komunikasi, untuk tujuan ritel.; promosi penjualan untuk orang lain; sewa waktu iklan di media komunikasi===
===Produksi program radio dan televisi; hiburan televisi; informasi hiburan; informasi pendidikan; layanan permainan realitas
virtual yang disediakan on-line dari jaringan komputer; layanan permainan yang disediakan on-line dari jaringan komputer;
layanan tata letak, selain untuk tujuan periklanan.; menyediakan musik on-line, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi
elektronik on-line, tidak dapat diunduh; permainan sewa peralatan===
===Program komputer, direkam; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; jam tangan pintar (pemrosesan data);
kacamata pintar (pemrosesan data); kartu memori untuk mesin video game; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat
lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel.; program komputer
[perangkat lunak yang dapat diunduh]; program operasi komputer, direkam; publikasi elektronik, dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549492
: 11/02/2020 00:00:00
:
: VIBHU AGARWAL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 193, Gautam Budh Marg, Bansmandi Lucknow-226018
: Lex Curators
: AD-107 B, Shalimar Bagh New Delhi 110088

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ULLU DEKHTE RAHO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 41
: ===Layanan hiburan dalam sifat menyediakan video yang tidak dapat diunduh dengan berlangganan video sesuai permintaan;
blog yang menampilkan informasi tentang hiburan; buku, buku audio, surat kabar, majalah dan penerbitan majalah web; film,
film, acara tv dan produksi dan distribusi video; informasi hiburan; layanan hiburan, yaitu, menyediakan barang virtual on-line
untuk digunakan dalam lingkungan virtual yang dibuat untuk tujuan hiburan; layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan
virtual di mana pengguna dapat berinteraksi untuk tujuan rekreasi, rekreasi atau hiburan; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
video online yang menampilkan game yang dimainkan oleh orang lain; layanan hiburan, yaitu, pertunjukan langsung oleh
pemain video game; layanan hiburan, yaitu, profiling musisi, artis dan band; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan
penerbitan audio digital, video, dan multimedia; layanan penerbitan musik; layanan penyewaan film dan video; layanan
perekaman audio dan video; layanan permainan yang disediakan melalui portal situs web online bagi konsumen untuk
bermain game komputer on-line dan permainan elektronik dan berbagi peningkatan permainan dan strategi permainan;
layanan produksi musik; memberikan informasi dan komentar online di bidang musik dan audio; memberikan informasi di
bidang hiburan dan pendidikan melalui situs web yang menampilkan peringkat, ulasan, dan rekomendasi pengguna;
memberikan peningkatan dalam video game online, yaitu peningkatan tingkat bermain game; memberikan peringkat dan
ulasan televisi, film, video, musik, skenario, skrip, buku, dan konten video game; menciptakan dan mengembangkan konsep

540 Etiket
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untuk film dan program televisi; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan turnamen untuk pemain video game;
mengorganisir liga video game; menyajikan konser musik langsung dan pertunjukan; menyediakan berita online, informasi dan
komentar di bidang hiburan; menyediakan musik dan audio pra-rekaman yang tidak dapat diunduh; menyediakan musik, radio,
film, acara tv, video, dan informasi yang tidak dapat diunduh tentang musik, album, artis, dan lagu melalui situs web berbasis
langganan.; menyediakan pemrograman radio online; menyediakan perangkat lunak game online yang tidak dapat diunduh;
menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan situs web berbasis langganan yang menampilkan
musik, radio, film, acara tv, video, dan informasi yang tidak dapat diunduh tentang musik, album, artis, dan lagu; menyediakan
video game online; menyediakan video, film, film, dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video
berdasarkan permintaan; penerbitan perangkat lunak permainan; penerbitan publikasi elektronik; penerbitan ulasan;
penyewaan video game; pinjaman dan penyewaan buku, buku audio dan publikasi lainnya; produksi perangkat lunak video
dan permainan komputer; publikasi materi cetak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549859
: 11/02/2020 00:00:00
: 01401040 21/08/2019 BX
: SPIRID creation B.V.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Saturnusstraat 81 NL-2516 AG 's-Gravenhage
: Novagraaf Nederland B.V.
: Hoogoorddreef 5 NL-1101 BA Amsterdam

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SMALL MATTERS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 18, 35, 9
: ===Pena; Penutup paspor dan kasus paspor; alat tulis kantor; berkas surat; ikat uang; kantong kertas dan karung.; pemegang
salinan; penholder (penholder)===
===Kulit dan imitasi kulit; Tas; bagasi dan tas perjalanan; cambuk, harness dan pelana; dompet, pemegang kunci (dompet)
dan dompet yang terbuat dari kulit, bahan alami lainnya atau plastik, dan baik dengan atau tanpa perangkat keamanan
elektronik atau sistem alarm.; kasus kulit; kulit hewan; payung, payung, tongkat dan tongkat berjalan; rucksacks (karung
rucksacks)===
===Layanan grosir dan layanan ritel dan layanan agen ekspor impor keamanan, pemantauan dan instalasi alarm, peralatan
pengawasan alarm, peralatan alarm listrik dan elektronik, sistem dan instalasi untuk perlindungan terhadap pencurian, kunci
elektronik, remote control, peralatan keamanan elektronik atau listrik untuk barang berharga yang disimpan, kasus pelindung
[pemegang dipasang] disesuaikan untuk digunakan untuk menyimpan kartu RFID (identifikasi frekuensi radio) atau NFC
(komunikasi lapangan dekat) dengan aman , kartu transportasi umum yang dikodekan, kartu kredit dan kartu dalam sifat tiket
masuk, bagian untuk barang-barang tersebut di atas, artikel keamanan, seperti pakaian pelindung, penutup kepala, alas kaki,
sarung tangan, ikat pinggang, masker, filter, kacamata, visor, telepon seluler dan pemegangnya yang terbuat dari kulit, bahan
alami atau plastik lainnya, dan baik dengan atau tanpa perangkat keamanan elektronik atau sistem alarm, kacamata baca dan
kacamata hitam dan kasus untuk kacamata hitam ini , aplikasi untuk pengelolaan kartu kredit, password, data pribadi dan
informasi, paspor meliputi dan paspor kasus, moneybands, copyholders, file surat, alat tulis kantor, pena, penholder, kantong
kertas dan karung, kulit dan imitasi kulit, kulit hewan, bagasi dan tas perjalanan, payung, payung, tongkat, tongkat berjalan,
cambuk, memanfaatkan, pelana, tas, ransel, kasus kulit, dompet, pemegang kunci (dompet) dan dompet yang terbuat dari kulit
, bahan alami atau plastik lainnya, dan baik dengan atau tanpa perangkat keamanan elektronik atau sistem alarm; layanan
tersebut juga melalui internet.===
===Instalasi keamanan, pemantauan, dan alarm; aplikasi untuk pengelolaan kartu kredit, kata sandi, data pribadi, dan
informasi.; artikel keamanan, seperti pakaian pelindung, penutup kepala, alas kaki, sarung tangan, ikat pinggang, masker,
filter, kacamata, visor; bagian untuk barang-barang tersebut di atas, tidak termasuk dalam kelas lain; kacamata baca dan
kacamata hitam dan kasus untuk kacamata ini; kontrol jarak jauh; kunci elektronik; pelindung [pemegang dipasang]
disesuaikan untuk digunakan untuk menyimpan kartu RFID (identifikasi frekuensi radio) atau NFC (komunikasi jarak dekat)
berteknologi tinggi dengan aman, seperti kartu transportasi umum yang dikodekan, kartu kredit, dan kartu dalam bentuk tiket
masuk; peralatan keamanan elektronik atau listrik untuk barang berharga yang tersimpan; peralatan pengawasan alarm dan
peralatan alarm listrik dan elektronik, sistem dan instalasi untuk perlindungan terhadap pencurian; telepon seluler dan
pemegangnya terbuat dari kulit, bahan alami atau plastik lainnya, dan baik dengan atau tanpa perangkat keamanan elektronik
atau sistem alarm===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201550234
: 11/02/2020 00:00:00
:
: Shandong Huadajinke New Materials Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: (North of 300 meters east of the Public Security Checkpoint) Provincial Highway 334,
Shibei Economic Development Zone, Wulian County, Rizhao City Shandong
: Rizhao Jiayi Intellectual Property Agency Co., Ltd.
: NO. 1205, Unit 4, Building 1, International Mansion, Donggang District, Rizhou
Shandong

Halaman 263 dari 595

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Ginkgo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Kepala pengeboran [bagian dari mesin]; broaches [alat mesin]; bubut [alat mesin]; grindstones [bagian dari mesin]; melihat
pisau [bagian dari mesin]; memotong gergaji [bagian dari mesin]; mesin pemotong; pemotong penggilingan; penggiling sudut.;
robot industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528965
: 12/02/2020 00:00:00
: 30 2019 019 449 20/08/2019 DE
: Evonik Operations GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rellinghauser Strasse 1-11 45128 Essen
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CreCOPlus
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1
: ===Bahan kimia untuk digunakan dalam industri; cairan ionik (bahan kimia) untuk digunakan dalam mesin dehumidifying;
cairan ionik (bahan kimia) untuk digunakan sebagai penyerap dalam dehumidifier; penyerap kimia.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201531080
: 12/02/2020 00:00:00
:
: ELEAD GLOBAL LIMITED

540 Etiket

540 Etiket

: ROOM D, 10/F, TOWER A, BILLION CENTRE, 1 WANG KWONG ROAD,
KOWLOON BAY, KOWLOON HONG KONG
:
: 10C Jalan Ampas # 05-01, Ho Seng Lee Flatted Warehouse Building Singapore
329513

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: eLEAD GLOBAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 5
: ===Iklan; penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang itu dari situs web barang dagangan
umum di jaringan komunikasi global.===
===Suplemen nutrisi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532046
: 12/02/2020 00:00:00
: UK00003421576 15/08/2019 GB
: Vtech Electronics Europe Plc

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Napier Court, Abingdon Science Park Abingdon, Oxfordshire OX14 3YT
:
: Calls Wharf 2 The Calls Leeds LS2 7JU

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CORY CARSON
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

:
: 16, 9, 28

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Buku; alat tulis; buku, manual dan majalah yang berkaitan dengan video game, mainan dan komputer.; mewarnai buku===
===Alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara atau gambar; Bagian dan Fitting untuk barang tersebut di atas.;
Decoder; Encoders; Perekam musik digital portabel/pemain; Ponsel; Radio; alat bantu belajar elektronik komputer yang terdiri
dari komputer yang memproduksi suara; aplikasi perangkat lunak komputer; bantalan sentuh elektronik; kamera digital;
kamera video digital; keyboard, bantalan sentuh dan pengontrol untuk digunakan dengan komputer; operator data magnetik,
audio dan/atau pembaca video disc, audio dan/atau video disc perekam; peralatan komunikasi; perangkat keras komputer;
perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk bermain program pendidikan interaktif, video dan permainan
komputer; perangkat lunak komputer untuk perekaman, transmisi, penerimaan, amplifikasi dan reproduksi suara; perangkat
lunak untuk kamera digital; perangkat periferal komputer; pita magnetik, kartrid dan disk dan perangkat penyimpanan data
lainnya untuk menyimpan program pendidikan dan permainan komputer dan data, modul memori dan modul antarmuka;
ponsel pintar; publikasi elektronik===
===Mainan, permainan dan mainan; aktivitas elektronik mainan; angka mainan; bantalan sentuh permainan video dan
pengendali untuk digunakan dengan permainan komputer; bermain set dan bermain kasus; keyboard, bantalan sentuh untuk
digunakan dengan game komputer.; mainan belajar elektronik; mainan elektronik; mainan hewan; mesin pemutar video game;
peralatan instruksional dan pengajaran dalam bentuk mainan pendidikan dan instruksional yang dikendalikan komputer dan
pusat kegiatan untuk anak; permainan elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201541231
: 12/02/2020 00:00:00
: 4031410 12/08/2019 ES
: INDUSTRIAL TÉCNICA PECUARIA, S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Avda. de Roma, 157, 7º E-08011 BARCELONA
: SALVÀ FERRER, Joan
: C. Consell de Cent, 322 E-08007 BARCELONA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: itpsa
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Green; pistachio green and white
: 1, 31
: ===Aditif dan produk kimia untuk digunakan dalam pembuatan pakan ternak dan pakan ternak; aditif dan zat kimia asal
tanaman untuk melestarikan pakan ternak; aditif dan zat kimia asal tumbuhan untuk perlindungan terhadap oksidasi pakan
ternak; aditif dan zat kimia yang berasal dari tanaman sebagai pewarna atau pigmen dalam pakan ternak; aditif kimia untuk
digunakan dalam pembuatan pakan ternak; aditif kimia untuk digunakan sebagai agen pengikat dalam pakan ternak butiran;
aditif kimia untuk fungisida; aditif makanan kimia; agen antimikroba untuk digunakan dalam pembuatan bahan makanan;
antioksidan untuk digunakan dalam pembuatan bahan makanan; antioksidan untuk memproduksi suplemen makanan;
antioksidan untuk mencegah oksidasi pakan ternak; bahan kimia untuk melestarikan pakan ternak; bakteri probiotik untuk
industri makanan; bakteri untuk digunakan dalam pembuatan bahan makanan; bumbu kimia untuk pembuatan bahan
makanan; culture bakteri untuk digunakan dalam bahan makanan; emulsifier untuk digunakan dalam industri pengolahan
pakan ternak; emulsifier untuk digunakan dalam industri persiapan makanan; enzim untuk industri makanan; enzim untuk
mempromosikan pencernaan untuk digunakan dalam pembuatan enhancer untuk hewan; menstabilkan agen untuk digunakan
dalam makanan; pemanis buatan untuk bahan makanan.; pemanis buatan untuk pakan ternak; pengawet untuk bahan
makanan; perimprovisasi rasa dan enhancer untuk bahan makanan; persiapan kimia untuk digunakan dalam pembuatan
pigmen; produk kimia untuk melestarikan bahan makanan; produk kimia untuk pembuatan produk pewarnaan dan pigmen
untuk digunakan dalam pakan ternak; protein dan vitamin untuk digunakan dalam persiapan suplemen makanan; protein untuk
industri makanan; senyawa kimia dan organik untuk digunakan dalam pembuatan makanan dan minuman; senyawa pengawet
untuk bahan makanan; tensides untuk digunakan dalam pembuatan pakan ternak; vitamin untuk industri makanan===
===Bahan makanan dan pakan ternak untuk hewan; memperkuat zat makanan untuk hewan; produk penggemukan hewan;
produk penggemukan hewan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201545971
: 12/02/2020 00:00:00
:
: American Society for Testing and Materials

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 100 Barr Harbor Drive West Conshohocken PA 194282959
: Carole R. Klein Morgan, Lewis & Bockius LLP
: 1111 Pennsylvania Avenue, NW, Attention: TMSU Washington DC 20004

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: COMPASS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 41, 42
: ===Menyediakan kursus pelatihan di bidang metode pengujian dan spesifikasi dan standar di bidang teknik dan industri, yang

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 265 dari 595

disediakan dari portal situs web Internet.===
===Menyediakan standar dan informasi lainnya mengenai pengujian, analisis, dan evaluasi barang dan jasa orang lain untuk
membantu sesuai dengan standar industri di bidang sains, teknik, dan bidang sekutu, yaitu, bidang kimia dan kimia analitis,
biologi, metalografi, teknologi dan teknik nuklir, spektroskopi molekuler dan ilmu pemisahan, pesawat terbang, ruang angkasa,
dan teknologi dan teknik kedirgantaraan, teknik mesin , ilmu dan teknik forensik, teknik konstruksi, teknologi dan teknik bahan
bangunan dan bangunan, teknologi dan teknik akustik, teknologi dan teknik perekat, teknologi dan teknik lingkungan, bahan
bakar fosil, biofuel, dan teknik sumber energi alternatif, nanoteknologi, ilmu industri dan teknik, teknologi dan teknik listrik dan
elektronik, kertas dan teknik kemasan, teknologi olahraga, teknologi dan rekayasa sistem keamanan, teknologi dan rekayasa
produk konsumen, teknologi dan rekayasa plastik , kapal dan teknologi kelautan, teknologi layanan makanan, teknologi
manufaktur aditif, teknologi dan teknik otomotif, teknologi dan rekayasa logam besi dan non-ferrous, semen, keramik, beton,
dan teknologi dan teknik batu, teknologi dan teknik cat dan pelapis, teknologi dan teknik minyak dan gas, teknik termal,
teknologi dan teknik tekstil, teknologi dan teknik material, teknologi dan teknik karet dan karet sintetis, teknologi pencucian dan
pembersihan , teknologi dan teknik geologi dan geosintetik, teknologi dan teknik kualitas udara, teknologi dan teknik
manajemen limbah, teknologi dan teknik pencitraan 3D, teknologi dan teknik utilitas bawah tanah, teknologi dan teknik korosi,
teknologi dan teknik wahana hiburan, teknologi dan teknik atap dan waterproofing, teknologi dan teknik air, teknologi dan
teknik pemadam kebakaran dan kebakaran, teknologi dan rekayasa pembangkit listrik, teknologi dan rekayasa isolasi ,
teknologi dan teknik kesehatan dan keselamatan kerja, teknik pertanian, pestisida, antimikroba, dan pengujian agen kontrol
alternatif, penilaian lingkungan, teknologi dan teknik produk konsumen, informatika kesehatan, teknologi perangkat medis,
teknologi farmasi dan biofarmasi, teknologi obat darurat, dan teknologi dan teknik pakaian dan peralatan pelindung diri, yang
disediakan dari portal situs web Internet.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201547648
: 12/02/2020 00:00:00
: 4-2019-34642 09/09/2019 VN
: DANNYGREEN CORPORATION

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 159 Tran Trong Cung, Nam Long Residential Area, Tan Thuan Dong Ward, District 7
Ho Chi Minh City
: WIZPRO Co., Ltd.
: P1714 OCT1-DN1, X1, Linh Dam, Dai Kim, Hoang Mai Hanoi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DANNY GREEN Premium Quality
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black, white, dark green, yellow, orange, red, greenish and gray.
: 32, 3, 29, 31
: ===Jus sayuran (minuman); Smoothie; ekstrak buah (non-alkohol); jus buah; minuman berbasis biji, selain pengganti susu.;
minuman jus buah (non-alkohol)===
===Kosmetik; kosmetik alami; persiapan pembersihan; persiapan pembersihan alami.===
===Sayuran olahan dan buah-buahan; Selai; kolak; minuman berbasis susu dari biji-bijian, sayuran, buah-buahan.; sayuran
beku dan buah-buahan; sayuran kering dan buah-buahan===
===Sayuran dan buah-buahan segar; benih yang tidak diproses.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529309
: 13/02/2020 00:00:00
: 018188697 27/01/2020 EM
: SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOCIETA’ COOPERATIVA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via Selice Provinciate, 17/A I-40026 Imola (BO)
:
: Viale Corassori 54 I-41124 Modena

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CONTINUA+
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Mesin dan perangkat untuk memuat dan memberi makan press pembentuk dengan bahan bubuk; membentuk press untuk
bahan bubuk; mesin dan peralatan pengepres; mesin dan peralatan untuk dekorasi bahan; mesin pemotong untuk lempengan;
mesin pemotong untuk ubin.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: M0020201529719
: 13/02/2020 00:00:00
: 741135 07/01/2020 CH
: Biotta AG

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pflanzbergstrasse 8 CH-8274 Tägerwilen
:
: Kreuzbühlstrasse 8 CH-8008 Zürich

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Biotta
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 29, 31
: ===Minuman non-alkohol; jus sayuran dan buah.; mineral dan air aerasi; minuman buah dan jus buah; sirup dan olahan nonalkohol lainnya untuk membuat minuman===
===Buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; Telur; kompot; selai; susu, keju, mentega,
yogurt, dan produk susu lainnya.===
===Produk pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan yang belum diproses dan tidak berubah; buah dan sayuran yang
belum diproses.; buah-buahan segar dan sayuran, rempah segar; sereal dan biji mentah dan belum diproses; tanaman alami
dan bunga; umbi dan biji untuk ditanam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201530244
: 13/02/2020 00:00:00
:
: Hebei Weinisheng Forest Protection Equipment Manufacturing Co., Ltd.

540 Etiket

: Room 202, 2F, Block F, Zhenxin Industrial Park, No. 399 Xinshi North Road, Qiaoxi
District, Shijiazhuang City 050000 Hebei Province
: Beijing Gaowo International Intellectual Property Agency
: Room 603, Floor 6, Huayi Holdings Tower, No. 11 Caihefang Road, Haidian District
Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: WEINISHENG
: The first Chinese character is translated into “power”, the second Chinese character is translated into
“nun”, the last Chinese character is translated into “sufficiency”. When read together, the three Chinese
words have no known meaning.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Mesin pertanian; Pompa sentrifugal; alat genggam, selain dioperasikan dengan tangan; dinamo; gergaji [mesin]; motor,
selain untuk kendaraan darat; peralatan cuci.; pompa [mesin]; turbin angin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530481
: 13/02/2020 00:00:00
: 30 2019 110 867 21/08/2019 DE
: BMI Group Holdings UK Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Thirteenth Floor, Thames Tower, Station Road Readings RG1 1LX
: PA Dr. Hans-Herbert Stoffregen
: Friedrich-Ebert-Anlage 11b 63450 Hanau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SUNSCAPE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 37, 9, 11
: ===Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan instalasi tenaga surya; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan instalasi panas
matahari; konsultasi teknis sehubungan dengan instalasi fotovoltaik dan instalasi termal surya.===
===Fotovoltaik aparat dan instalasi untuk menghasilkan listrik tenaga surya; aksesori untuk instalasi peralatan fotovoltaik dan
instalasi pada atap.; pengumpul tenaga matahari untuk pembangkit listrik; sel surya dan modul===
===Aksesoris untuk pemasangan kolektor surya di atas atap.; Kolektor Solar untuk pemanasan; Kolektor energi surya untuk
pemanasan; Solar peralatan air panas; Solar peralatan pemanas; peralatan penyimpanan panas untuk pemanasan (energi
matahari)===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532823
: 13/02/2020 00:00:00
: 018191603 04/02/2020 EM
: BRIAN GERD MC DONALD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Grootredder 10 24629 Kisdorf
:
: 171 Old Bakery Street VLT 1455 VALLETTA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DEWAPOKER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 41
: ===Kasino; Layanan game; Layanan game elektronik; Layanan game elektronik yang disediakan dari database komputer atau
dengan cara internet; Layanan game online; Layanan game untuk tujuan hiburan; Layanan hiburan mesin game; Layanan
hiburan online; Layanan informasi hiburan.; Layanan on-line game; Layanan perjudian online; Layanan permainan poker;
Layanan taruhan; Layanan taruhan olahraga; Layanan taruhan olahraga online; kasino, permainan, dan layanan judi; layanan
hiburan; layanan perjudian; mengatur dan melakukan kompetisi; menyediakan fasilitas kasino dan Gaming; menyediakan
hiburan online dalam sifat permainan turnamen; penyelenggaraan permainan dan kompetisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533501
: 13/02/2020 00:00:00
:
: BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ctra Nacional IV, Km 641,75 E-11408 Jerez de la Frontera (Cadiz)
: HERRERO & ASOCIADOS
: Cedaceros, 1 E-28014 Madrid

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DUMONT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 33
: ===Brendi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537119
: 13/02/2020 00:00:00
:
: S.C. Johnson & Son, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236
: GILBEY LEGAL
: 43 boulevard Haussmann F-75009 PARIS

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SC JOHNSON PROFESSIONAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 2, 3, 5, 21, 8
: ===Kantong plastik untuk semua penggunaan domestik.===

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

===Pelapis dan penutup untuk melindungi dan menyegel permukaan (lantai).===
===Persiapan pembersihan serba guna; deterjen mangkuk toilet; kartrid pengganti pra-diisi untuk penyemprot pemicu nonlistrik untuk produk pembersih; lilin untuk furnitur; pembersihan, waxing, polishing dan persiapan pengupasan untuk
permukaan finishing (lantai); penghapusan jeruk nipis, persiapan anti karat dan anti-kalsium; persiapan anti-noda dan
persiapan untuk menghilangkan jejak bumi dan lumpur; persiapan degreasing yang dapat dicuci untuk permukaan yang keras;
persiapan pembersihan untuk mandi dan mandi; persiapan pembersihan untuk permukaan, termasuk permukaan mengkilap;
persiapan pembersihan untuk semua lantai; persiapan pengupasan lantai; persiapan untuk membersihkan karpet dan karpet;
produk pembersih untuk penyegelan sendi (dinding, lantai).; wewangian udara===
===Disinfektan serba guna; persiapan untuk menghancurkan weeds dan hama, termasuk insektisida, pestisida, herbisida dan
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pengusir serangga.===
===Mop; Wadah penyimpanan plastik untuk penggunaan rumah tangga; dispenser larutan pembersih; nozel plastik yang
digunakan sebagai aksesoris untuk mengisi kartrid penyemprot non-listrik produk pembersih; perangkap dan stasiun umpan
(kosong) untuk serangga.; senjata semprot untuk selang taman===
===Penyemprot yang dioperasikan dengan tangan, yaitu penyemprot pemicu non-listrik untuk produk pembersih.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537409
: 13/02/2020 00:00:00
: 4020200023050 12/02/2020 KR
: Yunbiotech Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 206, 263, Cheongneung-daero, Namdong-gu Incheon 21633
: Kwonseok KIM
: IPMAX Patent Law Group, 7th Fl., B-dong, 87 Nonhyeon-ro, Seocho-gu Seoul 06775

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: F-FIX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10
: ===Splints untuk tujuan medis; alas kaki ortopedi; artikel ortopedi; dukungan lembut untuk tujuan ortopedi; kaliper [splints];
ortopedi kembali mendukung; ortopedi mendukung; panggul mendukung; patella beristirahat untuk digunakan dalam
pengobatan terapeutik hewan; penjaga bersama ortopedi untuk tujuan dokter hewan; penjaga sendi ortopedi; peralatan medis;
peralatan medis dan instrumen; peralatan untuk tujuan kedokteran hewan.; perangkat koreksi postur medis; sisipan orthotic
untuk alas kaki; splints ortopedi; splints untuk digunakan dalam pengobatan terapeutik hewan; splints untuk fiksasi bersama;
splints untuk tujuan kedokteran hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon

: M0020201538047
: 13/02/2020 00:00:00
: 4020190201297 27/12/2019 KR dan 4020190201296 27/12/2019 KR
dan 4020190201298 27/12/2019 KR dan 4020190201300 27/12/2019
KR
: Asian Boss, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2F, 201, Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul
: OLIM IP LAW FIRM
: 14F, 137, Mapo-daero, Mapo-gu Seoul

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Mogao
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 38, 9, 42, 45
: ===Layanan berbagi foto dan berbagi video, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, video, dan konten audio visual di antara
pengguna internet; Telekomunikasi; layanan berbagi foto dan berbagi video; layanan berbagi foto dan data peer-to-peer, yaitu,
transmisi elektronik file foto digital, grafis dan konten audio di antara pengguna internet; layanan komunikasi teleponi; layanan
penyiaran audio, teks, dan video melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan penyiaran audio, teks, dan video
melalui internet dan jaringan komunikasi lainnya; layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik media elektronik, data,
pesan, grafis, gambar, audio, video dan informasi; memfasilitasi akses ke situs web pihak ketiga atau ke konten pihak ketiga
elektronik lainnya melalui login universal; menyediakan akses ke database elektronik dan online interaktif dari konten yang
ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, foto, video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum;
menyediakan akses ke database komputer dan database online yang dapat dicari di bidang jejaring sosial, pengenalan sosial
dan kencan; menyediakan akses ke database komputer di bidang jaringan sosial dan pengenalan sosial dan kencan;
menyediakan akses ke komputer, elektronik dan database online; menyediakan chatroom online dan papan buletin elektronik
untuk transmisi pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum.; menyediakan forum online untuk komunikasi tentang
topik-topik yang menarik perhatian umum; menyediakan ruang obrolan online, layanan pesan instan, dan papan buletin
elektronik; pertukaran elektronik suara, data, audio, video, teks dan grafis yang dapat diakses melalui internet dan jaringan
telekomunikasi; pesan web; streaming dan live streaming konten audiovisual video, audiovisual, dan interaktif melalui internet;
telekomunikasi dan layanan komputer jaringan peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik gambar, konten audio-visual dan video,
foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi iklan media dan informasi===
===File mutimedia yang dapat diunduh; Mikrofon; antarmuka pemrograman yang berlaku untuk merencanakan aplikasi
perangkat lunak; application programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi layanan online
untuk jaringan sosial, membangun aplikasi jaringan sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, meng-upload,
download, akses dan manajemen; kios foto dan video interaktif untuk menangkap, mengunggah, mengedit, mencetak, dan
berbagi gambar dan video digital; kupon konsumen dalam bentuk elektronik; perangkat lunak komputer untuk digunakan
sebagai antarmuka pemrograman aplikasi; perangkat lunak komputer untuk jaringan sosial; perangkat lunak komputer untuk
mampu menghubungkan, menandai situs web online melalui gambar, konten video jejaring sosial atau memberikan informasi

540 Etiket

540 Etiket
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nya; perangkat lunak komputer untuk membuat, mengelola, dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak
komputer untuk mengaktifkan meng-upload, download, mengakses, posting, menampilkan, penandaan, blogging, streaming,
menghubungkan, berbagi atau sebaliknya menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan
komunikasi; perangkat lunak komputer untuk mengelola konten jaringan sosial, berinteraksi dengan komunitas virtual, dan
transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, komentar, iklan, komunikasi iklan media dan
informasi; perangkat lunak komputer untuk menyebarkan iklan bagi orang lain.; perangkat lunak komputer untuk
pengumpulan, pengeditan, pengorganisasian, modifikasi, transmisi, penyimpanan dan berbagi data dan informasi; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk memodifikasi dan memungkinkan transmisi gambar, audio-visual dan konten video;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memodifikasi penampilan dan memungkinkan transmisi foto; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk menemukan penerbit konten dan konten, dan untuk berlangganan konten;
perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan konten audio visual menggunakan tag metadata; perangkat lunak untuk
mengirim dan menerima pesan elektronik===
===Menyediakan perangkat lunak untuk membuat, mengelola, dan mengakses grup pribadi yang dibuat dan dikelola
pengguna dalam komunitas virtual; desain perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memodifikasi foto, gambar,
video dan konten audio visual; hosting konten digital di internet.; layanan teknologi dan penelitian yang berkaitan dengan;
menyediakan fasilitas online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna online untuk membuat profil pribadi
yang menampilkan informasi jaringan sosial dan bisnis, untuk mentransfer dan berbagi informasi tersebut di antara beberapa
fasilitas online, untuk terlibat dalam jaringan sosial, dan untuk mengelola akun jejaring sosial mereka; menyediakan perangkat
lunak bagi pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas online; menyediakan perangkat lunak ecommerce yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
internet dan komunikasi; menyediakan perangkat lunak untuk berbagi dan menampilkan lokasi pengguna, merencanakan
kegiatan dengan pengguna lain dan membuat rekomendasi; menyediakan perangkat lunak untuk jaringan sosial, menciptakan
komunitas virtual, dan transmisi audio, video, gambar, teks, konten, dan data; menyediakan perangkat lunak untuk mencari
dan mengidentifikasi tempat-tempat menarik lokal dan berbasis lokasi, acara, landmark, kesempatan kerja, hiburan, acara
budaya, belanja dan penawaran; menyediakan perangkat lunak untuk menciptakan dan memelihara kehadiran online untuk
individu, kelompok, perusahaan, dan merek; menyediakan perangkat lunak untuk mengambil foto dan merekam konten audio,
audio-visual, dan video; menyediakan perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan konten audio visual menggunakan
tag metadata; menyediakan perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh, mengarsipkan, memungkinkan transmisi, dan
berbagi gambar, konten audio-visual dan video serta teks dan data terkait; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan,
menautkan ke, atau streaming berita atau informasi peristiwa terkini; menyediakan perangkat lunak untuk streaming konten
hiburan multimedia; pengembangan perangkat lunak; penyedia platform pembelian iklan online, yaitu, menyediakan program
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pembeli dan penjual iklan online untuk membeli dan menjual
inventaris iklan; platform sebagai layanan yang menampilkan platform perangkat lunak untuk jaringan sosial, mengelola
konten jejaring sosial, menciptakan komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data,
teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media===
===Layanan jejaring sosial online.; Menyediakan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan dan hukum tata kelola
data dari situs web; film, televisi, video, musik dan lisensi gambar [layanan hukum]; layanan jejaring sosial online yang dapat
diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan kencan; layanan kencan melalui internet; layanan pengenalan
sosial; layanan pengenalan sosial on-line melalui database online yang dapat dicari; layanan pengingat pribadi di bidang
tanggal dan acara penting yang akan datang; layanan verifikasi identifikasi; layanan verifikasi identifikasi bisnis untuk tujuan
keamanan; layanan verifikasi pengguna untuk tujuan keamanan; memberikan informasi di bidang layanan jejaring sosial online
melalui database on-line yang dapat dicari; memberikan informasi di bidang layanan pengenalan sosial online melalui
database on-line yang dapat dicari; memberikan informasi di bidang pengembangan pribadi, yaitu perbaikan diri, pemenuhan
diri, amal, filantropi, relawan, pelayanan publik dan masyarakat, dan kegiatan kemanusiaan; memberikan informasi melalui
situs web on-line interaktif di bidang kencan dan untuk memfasilitasi pengenalan individu dan pengembangan hubungan dan
persahabatan; menyediakan layanan pramutamu bagi orang lain, yaitu, pemesanan pemesanan, memfasilitasi pembelian,
mengatur pengiriman, membuat pengaturan pribadi yang diminta, memberikan rekomendasi tentang produk dan layanan,
memberikan informasi khusus pelanggan untuk memenuhi kebutuhan individu, dan penyediaan pengingat dan pemberitahuan
elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201540013
: 13/02/2020 00:00:00
: 4577069 26/08/2019 FR
: LA CABANE PRODUCTIONS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 40 rue des blancs manteaux F-75004 Paris
: Audrey DECIMA
: 184 boulevard Haussmann F-75008 Paris

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Mush-Mush
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 25, 41, 9, 28
: ===Alat tulis; Album; Buku; Foto; Gambar; Kalender; Karton; Kartu; Kertas; Pamflet; Poster; Produk cetak (materi cetak); Surat
kabar; bahan bookbinding; handuk wajah kertas; instrumen gambar; kantong (amplop, kantong) kertas atau plastik, untuk
kemasan; kantong sampah kertas atau plastik.; karya seni litografi; kertas toilet; kotak yang terbuat dari kardus atau kertas;
kuas cat; linen meja kertas; lukisan (gambar), dibingkai atau tidak dibingkai; materi pengajaran atau pengajaran (kecuali
aparat); materi seniman; menulis instrumen; perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; persyaratan kantor (kecuali
furnitur); pola untuk pembuatan gaun; prospektus; saputangan kertas; tipe pencetakan; ukiran (karya seni)===

540 Etiket
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===Alas kaki; Dasi; Kaus kaki; Kemeja; Pakaian; Pakaian.; Syal; alas kaki pantai; alas kaki untuk olahraga; bulu (pakaian);
headwear (pakaian kepala); pakaian kulit; sabuk (pakaian); sandal kamar tidur; sarung tangan (pakaian); sepatu ski===
===Hiburan; Pelatihan; Pendidikan; informasi hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan; jasa fotografi; kegiatan
olahraga dan budaya; layanan perjudian; layanan permainan yang disediakan on-line dari jaringan komputer; organisasi dan
pelaksanaan bahasa sehari-hari; organisasi dan pelaksanaan kongres; organisasi dan penyelenggaraan konferensi;
organisasi kompetisi (pendidikan atau hiburan); organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; pelatihan ulang
kejuruan; pemesanan kursi untuk pertunjukan; penerbitan buku; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan film yang tidak
dapat diunduh melalui layanan video berdasarkan permintaan; penyewaan televisi; pinjaman buku; produksi film; publikasi
elektronik buku dan jurnal online.; sewa pemandangan pertunjukan===
===Kacamata 3D; Komputer; Peralatan dan instrumen fotografi; Smartphone; barang optik; headset realitas virtual; jam
tangan pintar.; kacamata (optik); kamera sinematografi; kartu sirkuit terintegrasi [kartu pintar]; kasus tontonan; media
perekaman digital; pembaca buku elektronik; peralatan dan instrumen optik; peralatan dan instrumen pengajaran; peralatan
dan instrumen sinyal; peralatan pengolahan data; peralatan perekaman gambar; peralatan perekaman suara; peralatan
reproduksi gambar; peralatan reproduksi suara; peralatan transmisi gambar; peralatan transmisi suara; perangkat lunak
(program yang direkam); perangkat lunak permainan; perangkat periferal komputer; tablet elektronik; tas yang dirancang untuk
komputer laptop===
===Mainan; Ornamen dan dekorasi pohon Natal; Permainan; Rackets; Ski; alat pancing; aparat untuk pendidikan jasmani;
bermain bola dan balon; bermain tikar; bola biliar; dek kartu; isyarat biliar; kontrol untuk konsol game; mainan untuk hewan
peliharaan rumah tangga; meja biliar; model [mainan]; padding pelindung (bagian dari pakaian olahraga); papan layar; papan
permainan; papan selancar; patung [mainan]; peralatan untuk senam; pohon Natal buatan; robot sebagai mainan.; sepatu
luncur es; sepatu roda rol; sepatu salju; skuter [mainan]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon

: M0020201544693
: 13/02/2020 00:00:00
: 4020190200169 24/12/2019 KR dan 4020190200171 24/12/2019 KR
dan 4020190200172 24/12/2019 KR
: Asian Boss, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2F, 201, Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul
: OLIM IP LAW FIRM
: 14F, 137, Mapo-daero, Mapo-gu Seoul

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Asian Boss
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 38, 25, 41
: ===Program penyiaran melalui jaringan komputer global; layanan papan buletin elektronik untuk layanan jejaring sosial;
layanan penyiaran radio dan televisi; menyediakan akses ke jejaring sosial melalui internet; menyediakan akses ke pasar
elektronik [portal] pada jaringan komputer; menyediakan akses ke situs web komunitas; menyediakan informasi penyiaran
televisi melalui situs web; pengiriman data dan informasi oleh komputer; penyewaan peralatan komunikasi video; penyewaan
peralatan penyiaran; penyiaran konten multimedia melalui Internet; penyiaran program melalui internet; siaran program televisi
kabel; siaran televisi; streaming konten audio dan video melalui internet dan jaringan nirkabel; teleteks dan layanan penyiaran
interaktif.; transmisi elektronik dan pengiriman konten audio dan visual; transmisi konten seluler melalui ponsel pintar===
===Celana; Dasi; Kardigan; Kaus kaki; Kemeja Aloha; Manset; Mantel; Sabuk; Sepatu; Seragam; Syal; T-shirt; Topi; di bawah
pakaian; kotak saku; pakaian; pakaian olahraga.; pakaian pria; pakaian renang; sarung tangan (termasuk kulit, bulu, pelt)===
===Perencanaan pertunjukan hiburan; konsultasi dan layanan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan,
pelaksanaan dan penyelenggaraan seminar; layanan pelaporan berita di bidang sosial, perbaikan, politik, dan acara sosial;
layanan pembuatan film digital; layanan penerjemahan dan penerjemah bahasa; layanan sewa untuk peralatan audio dan
video; layanan wartawan berita; memberikan informasi pendidikan melalui situs web online; mengatur acara pertunjukan untuk
tujuan budaya atau hiburan; mengatur/mengorganisir/menyelenggarakan/menyelenggarakan acara dan kompetisi untuk tujuan
pendidikan; menyediakan fasilitas untuk film, acara, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyelenggarakan dan
menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; multimedia penerbitan materi cetak, buku,
majalah, jurnal, surat kabar, newsletter, tutorial, peta, grafis, foto, video, musik dan publikasi elektronik; organisasi acara untuk
tujuan budaya; penyewaan rekaman suara dan rekaman video; produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi
dan distribusi program radio dan televisi di bidang peristiwa terkini, perbaikan, hiburan, politik, urusan sosial, dan ekonomi.;
publikasi dan penyuntingan majalah, buku, surat kabar dan majalah; reservasi tiket dan layanan pemesanan untuk acara
hiburan, olahraga, dan budaya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201547982
: 13/02/2020 00:00:00
:
: SEGA Games Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku
Tokyo
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: HASHIMOTO Chikako
: Hogan Lovells Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo, 15th Floor Daido Seimei
Kasumigaseki Building, 1-4-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 100-0013 Tokyo

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SONIC THE HEDGEHOG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Rekaman video dan videodiscs direkam dengan animasi, aksi, petualangan dan film komedi; cakram dan kartrid video
game; compact disc, kaset, dan file yang dapat diunduh yang menampilkan rekaman suara musik; direkam perangkat lunak
permainan komputer; direkam program permainan komputer; direkam program video game; file musik yang dapat diunduh
melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; film dan film yang dapat diunduh yang menampilkan animasi, aksi,
petualangan, dan komedi yang disediakan melalui layanan video berdasarkan permintaan; film yang menampilkan animasi,
aksi, petualangan dan komedi; game komputer dan perangkat lunak video game yang dapat diunduh.; grafis yang dapat
diunduh, gambar dan gambar bergerak untuk komputer, mesin video game atau ponsel yang menampilkan adegan dan
karakter berdasarkan kartun animasi, game komputer, dan video game; kartun animasi; kasus pelindung untuk ponsel;
perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan pada ponsel dan ponsel; perangkat lunak video game yang dapat diunduh; perangkat lunak video game yang
direkam; phonograph records menampilkan musik; program permainan komputer yang dapat diunduh; program video game
yang dapat diunduh; publikasi elektronik, yaitu, buku dan majalah yang dapat diunduh di bidang film, kartun, musik, permainan
komputer, dan video game; suara direkam compact disc menampilkan musik, suara video game dan dialog; tali ponsel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201470191
: 14/02/2020 00:00:00
:
: Sulbing Co.,Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 12,13F, Apple Tree Tower, 443, Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul 06158
: PARK, Jeong Woo
: 6th Fl., Samsung Bldg., 623, Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul 06173

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SULBING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 43
: ===Layanan Bar jus buah dan sayur; Layanan kantin; Pub; Restoran Korea.; kafe; kafe teh tradisional; layanan restoran;
layanan restoran cepat saji; layanan restoran khusus untuk es serut dengan sirup (Bingsu); layanan restoran rantai; layanan
snack-bar; panti es krim; restoran gaya barat; restoran swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 294-296 Moo 2, Bankhlongsuan, Phrasamutchedi 10290 Samutprakarn
:
: TGC International Company Limited of 301/46, Nonthaburi Road, Tha Sai , Muang
11000 Nonthaburi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GPX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black, White, Light Grey and Red.
: 12
: ===Sepeda motor.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528553
: 14/02/2020 00:00:00
:
: GP Motor (Thailand) Company Limited

: M0020201528761
: 14/02/2020 00:00:00
: 2058111 18/12/2019 AU
: IXOM Operations Pty Ltd

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: L10, 1 Nicholson St EAST MELBOURNE VIC 3002
:
: Level 25, 567 Collins Street Melbourne VIC 3000

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Bringing Ingredients to Life
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 1, 33, 29, 30
: ===Persiapan untuk membuat minuman, air soda, minuman dan air mineral; ekstrak buah, tanaman dan sayuran (minuman),
jus, esens (untuk membuat minuman), konsentrat (minuman), sirup dan nektar; persiapan berbasis malt untuk membuat
minuman; produk makanan ringan dan produk makanan berupa jus buah dan ekstrak sayuran.; semua yang disebutkan di
atas adalah barang dalam kelas ini untuk membuat minuman; sirup bubuk untuk minuman, bubuk untuk minuman
effervescing===
===Bahan kimia yang digunakan dalam industri; bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan; penyedap rasa untuk
makanan dan minuman; persiapan bahan kimia untuk digunakan dalam industri makanan dan minuman; produk kimia di kelas
ini untuk digunakan dalam industri makanan, minuman, nutrisi, air, farmasi, dan perawatan pribadi; produk kimia untuk
digunakan dalam pembuatan makanan dan minuman termasuk anggur; produk kimia untuk digunakan dalam pembuatan
produk perawatan kecantikan; produk kimia untuk digunakan dalam pembuatan wewangian.; produk kimia untuk persiapan
perasa; protein makanan sebagai bahan baku; suplemen kimia untuk digunakan dalam pembuatan vitamin; zat kimia untuk
digunakan dalam pembuatan parfum; zat kimia untuk digunakan sebagai bahan makanan dan minuman; zat kimia untuk
mengawetkan bahan makanan, termasuk tetapi tidak terbatas pada bahan pengawet untuk makanan hewani, dan
minuman===
===Persiapan untuk membuat minuman beralkohol; ekstrak buah, tumbuhan dan sayuran, esens, konsentrat, sirup, dan
nektar; semua yang disebutkan di atas adalah barang dalam kelas ini untuk membuat minuman beralkohol.===
===Produk dan bahan makanan dalam kelas ini adalah cocoa butter; daging dan produk daging; daging olahan asap; ekstrak
daging, daging kering; ikan dan produk ikan; lemak dan minyak di kelas ini; makanan laut dan produk makanan laut; makanan
terdiri dari atau berasal atau dibuat dari kacang yang diawetkan, dimasak atau dikeringkan; pasta sayur dan buah, pulp dan
konsentrat; persiapan berbasis kedelai.; produk makanan rumput laut; produk unggas dan unggas dan produk game dan
game; susu dan produk susu; telur dan produk telur===
===Bumbu; Cuka; Garam; Kopi; Produk dan bahan makanan di kelas ini adalah kakao; Ragi; Saus; Teh; baking-powder dan
baking soda (soda bikarbonat untuk keperluan memasak); bumbu ramuan; campuran kue siap-campur; cokelat; ekstrak dan
esens untuk makanan di kelas ini; glukosa untuk makanan dan minuman; herbal yang diawetkan, dikeringkan, dimasak,
dihaluskan dan dibekukan.; kakao bubuk; minuman keras kakao; nasi disiapkan untuk keperluan kuliner; pemanis alami;
penambah rasa; pengawet (garam) di kelas ini untuk makanan; pengawet untuk makanan hewani (garam); penyedap
makanan dan minuman di kelas ini; persiapan dibuat dari sereal; persiapan untuk digunakan sebagai agen meningkat dalam
makanan; persiapan untuk membuat produk gula-gula; produk malt untuk makanan; produk roti; pure sayuran (saus); sayang,
pengkhianatan; zat pengikat untuk makanan di kelas ini===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530830
: 14/02/2020 00:00:00
:
: MENGHI SHOES S.R.L.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via Barca I-60025 Loreto
: SEGUI GRAU & LUPETTI AVVOCATI
: via Correggio 3B I-63822 Porto San Giorgio (FM)

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MENGHI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 25
: ===Kulit dan imitasi kulit, dan barang yang terbuat dari bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas lain; bagasi dan tas
bepergian; cambuk, Harness dan pelana.; dompet, tas kantor, dompet saku, pemegang kartu, pemegang kartu nama, dompet
saku dan aksesoris, Semua kulit, kulit imitasi, eko-kulit, plastik dan/atau tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; kotak topi
kulit, kasus kulit atau leatherboard; kulit binatang, menyembunyikan; lapisan kulit untuk sepatu bot dan sepatu; payung,
payung dan tongkat berjalan; tas garmen untuk perjalanan kulit dan Eko-kulit, kasus kunci, kasus kunci dari kulit; tas kulit, ekokulit, kulit imitasi, tekstil atau plastik, termasuk tas, tas, tas bahu, tas semalam, kasus kunci, rantai Surat dompet, bukan dari
logam mulia, holdalls, tas pria, tas make-up, tas perjalanan, tas belanja, tas belanja beroda, perjalanan set (leatherware),
Vanity Cases (tidak dipasang); tas untuk alas kaki dan tas olahraga multi-tujuan, pinggang, tas belanja, ransel, kasus
kesombongan, Semua kulit, kulit imitasi dan/atau tekstil===
===Pakaian; Sol untuk alas kaki, uppers, Bagian dari alas kaki dan komponen untuk alas kaki, tidak termasuk dalam kelas
lain; alas kaki tekstil, kulit, kulit imitasi, karet, plastik atau bahan lainnya; penutup kepala.===

740
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530881
: 14/02/2020 00:00:00
:
: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via dei Sette Santi, 3 I-50131 Firenze FI
: Società Italiana Brevetti S.p.A.
: Corso dei Tintori, 25 I-50122 Firenze

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MENARINI GROUP Infection in focus
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 5, 9, 41, 42, 28
: ===Alat tulis; bahan ajar [kecuali peralatan]; bahan dekorasi dan seni dan media; perekat untuk keperluan alat tulis.===
===Antibiotik; Antiseptik.; Disinfektan; Obat farmasi; Suplemen; bahan untuk dressing; obat-obatan dan solusi alami;
persiapan Diet diadaptasi untuk tujuan medis; persiapan gigi dan artikel, dan obat dokter gigi; persiapan sanitasi untuk
kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; persiapan sanitasi untuk tujuan medis; sediaan antiparasit===
===Isi yang direkam; teknologi informasi dan audio-visual, multimedia dan perangkat fotografi.===
===Layanan Pendidikan dan pelatihan di bidang infeksi bakteri dapat diobati dengan antibiotik; layanan hiburan; menyediakan
hiburan video melalui situs web interaktif.; organisasi olahraga dan acara budaya; penerbitan majalah web di bidang infeksi
bakteri dapat diobati dengan antibiotik===
===Desain dan pengembangan halaman web; Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk digunakan
dengan teknologi medis; Jasa penelitian farmakologis di bidang infeksi bakteri dapat diobati dengan antibiotik; Layanan
Penelitian medis dan farmakologis di bidang infeksi bakteri dapat diobati dengan antibiotik; Layanan ilmiah dan teknologi;
Layanan teknologi informasi untuk industri farmasi dan kesehatan; Penelitian ilmiah untuk tujuan medis di bidang infeksi
bakteri dapat diobati dengan antibiotik; Penelitian medis di bidang infeksi bakteri dapat diobati dengan antibiotik; hosting situs
web; memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan medis dan kedokteran hewan;
memberikan informasi ilmiah di bidang gangguan medis, yaitu infeksi bakteri dapat diobati dengan antibiotik, dan pengobatan
mereka; memberikan informasi penelitian medis dan ilmiah di bidang farmasi dan uji klinis; memberikan informasi tentang hasil
uji klinis pada infeksi bakteri diobati dengan antibiotik; memberikan informasi tentang hasil uji klinis untuk produk farmasi.;
membuat halaman web yang disimpan secara elektronik untuk layanan online dan internet; menciptakan dan merancang
indeks berbasis situs informasi untuk orang lain [layanan teknologi informasi]; penelitian biologi, penelitian klinis dan penelitian
medis di bidang infeksi bakteri diobati dengan antibiotik; situs komputer hosting [situs web]; teknologi informasi [IT] Jasa
konsultasi===
===Permainan; mainan; mainan dan hal baru.===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535721
: 14/02/2020 00:00:00
: 88579151 14/08/2019 US
: DC International Group, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4488 Plano Parkway Carrollton TX 75010
:
: P.O. Box 802334 Dallas TX 75380

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: L
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18
: ===Kulit dan kulit imitasi item, yaitu, tas kulit dan kulit imitasi perjalanan, tas, koper, kasus perjalanan, membawa kasus,
semua-tujuan membawa tas, tas jinjing, tas, dompet, Wallet, pemegang kartu kredit; kasus kartu nama, dompet kartu, tas
menggabungkan teknologi pemblokiran RFID, tas tote yang menggabungkan teknologi pemblokiran RFID, dompet yang
menggabungkan teknologi pemblokiran RFID, Weekender tas, Satchels, wol tas, utusan tas, ransel, tas perlengkapan mandi
dijual kosong, make-up kasus untuk perjalanan, kasus kunci, kunci kantong, pemegang koin dalam sifat dompet, dompet koin,
dasi kasus, tag Bagasi, tas, tas crossbody, tote bag, cengkeraman, tas kosmetik dijual kosong , kosmetik membawa kasus
dijual kosong, bahu tali, kantung pinggang, kantung tali, tas-jenis portofolio, membawa kasus untuk dokumen, kantung kulit
untuk Kemasan, amplop kulit untuk Kemasan, tas kulit untuk kemasan.===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201546691
: 14/02/2020 00:00:00
: 741210 23/12/2019 CH
: Chanel SARL

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Quai du Général-Guisan 24 CH-1204 Genève
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 14
: ===Dompet; Kulit dan imitasi kulit; Tas; bagasi tag kulit; bagasi, tas jinjing, koper dan set perjalanan [leatherware]; cambuk,
harness dan pelana; dompet (dompet koin); kasus dokumen; kasus kartu; kasus kartu nama; kasus kesombongan, tidak
dipasang; kasus musik; kasus-kasus utama; kerah atau pakaian untuk hewan; kotak topi kulit; kulit hewan; melampirkan
kasus; payung, payung dan tongkat berjalan; tali kulit.; tas atau tas kecil (amplop, kantong) kulit untuk kemasan; tas belanja;
tas garmen untuk perjalanan; tas tangan, ransel, tas beroda; tas untuk pendaki, untuk berkemah, untuk perjalanan, tas pantai,
tas sekolah, tas olahraga; tongkat hiking; tongkat pendakian gunung===
===Jam; Jam alarm; Watches; barang perhiasan, gelang, bros, rantai, pesona [perhiasan], anting-anting; cincin tombol; dial
[arloji]; fobs logam.; gerakan untuk arloji; kasus jam; kasus perhiasan [peti mati]; kasus presentasi untuk arloji; kotak logam
mulia; kronometer; logam mulia yang tidak ditempa atau semi-tempa; menonton band; menonton rantai, menonton kristal, jam
tangan; patung logam mulia; pemegang kunci logam; pin dasi, pin hias, pasta perhiasan, perhiasan; topi ornamen [perhiasan],
pin [perhiasan], medali, kalung, cincin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547881
: 14/02/2020 00:00:00
:
: MINDVALLEY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 7302 Royal Oaks Ct Pleasanton CA 94566
: Nishita Patel, Esquire Chugh, LLP
: 15925 Carmenita Road Cerritos CA 90703

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MINDVALLEY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 41
: ===Kit pendidikan dijual sebagai unit di bidang pemberdayaan diri dan kesuksesan pribadi yang terutama terdiri dari literatur
cetak, seperti pamflet atau buku dan juga termasuk DVD (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - Aturan
13 (2) (b) Peraturan).===
===Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan kelas langsung dan on-line, lokakarya dan seminar di bidang kewirausahaan.===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550502
: 14/02/2020 00:00:00
: TO/M/2019/03864 27/09/2019 TO
: Virgin Australia Airlines Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 56 Edmondstone Rd BOWEN HILLS QLD 4006
: Griffith Hack
: GPO Box 3125 Brisbane QLD 4001

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FEEL GOOD FLYING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 38, 39, 25, 9, 41, 43, 28
: ===Layanan periklanan; fasilitas bisnis, yaitu, akses ke layanan telepon, faks, komputer dan internet kepada penumpang dan
wisatawan (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan).; jasa analisis pasar;
layanan analisis data bisnis; layanan bisnis; layanan informasi pasar; layanan konsultasi data; layanan pemodelan bisnis;
layanan pemodelan dalam kaitannya dengan iklan, promosi penjualan, media dan lokasi ritel; layanan penasihat pemasaran,
termasuk dalam kaitannya dengan mesin pencari, e-commerce dan pengoptimalan media, strategi digital, manajemen
hubungan pelanggan dan media, pengembangan situs web dan aplikasi seluler; layanan ritel dengan cara apa pun, termasuk
online dan dalam penerbangan; manajemen, organisasi, operasi dan pengawasan program loyalitas atau skema insentif
termasuk dalam kaitannya dengan penyediaan manfaat sehubungan dengan program loyalitas atau skema insentif;
manajemen, organisasi, operasi dan pengawasan program loyalitas atau skema insentif yang berkaitan dengan penggunaan

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 275 dari 595

transportasi udara, jalan, kereta api dan laut; penelitian pasar dan layanan survei; pengumpulan data dan informasi, termasuk
dalam kaitannya dengan konsumen, pasar, aktivitas komersial dan statistik===
===Layanan komunikasi dan layanan surat elektronik yang berkaitan dengan perjalanan dan transportasi maskapai
penerbangan; informasi, penasihat dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan hal tersebut di atas.; menyediakan akses ke
informasi on-line melalui internet, database atau sarana elektronik lainnya sehubungan dengan perjalanan dan transportasi
maskapai penerbangan; penyediaan hubungan komunikasi elektronik sehubungan dengan perjalanan dan transportasi
maskapai penerbangan===
===Layanan transportasi dalam kaitannya dengan penumpang dan angkutan barang; fasilitas parkir kendaraan; layanan agen
perjalanan; layanan parkir valet; layanan pemesanan dan pemesanan transportasi dan perjalanan, termasuk layanan
pemesanan dan reservasi ter komputerisasi; layanan pengemasan, pengepakan, distribusi, pemuatan, dan pembongkaran;
layanan penyimpanan dan pergudangan; layanan perjalanan penumpang termasuk layanan boarding, check-in, tempat duduk,
dan bagasi; layanan sopir; layanan transportasi udara yang dilengkapi dengan penyediaan kursi tidur, selimut dan bantal,
nuansa mata dan perlengkapan kenyamanan yang berisi barang-barang kebersihan dan kecantikan; layanan transportasi,
pemesanan, dan reservasi yang diberikan sehubungan dengan program loyalitas atau skema insentif; pengaturan perjalanan
dan transportasi; penyediaan informasi wisata dan perjalanan (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional aturan 13 (2) (b) Peraturan).; penyediaan layanan penanganan bagasi, check-in, dan transportasi; penyediaan layanan
transportasi dan perjalanan dari skema frequent flyer atau program loyalitas; penyewaan kendaraan; reservasi wisata dan
layanan pemesanan; transportasi dan pemesanan perjalanan dan layanan reservasi yang disediakan sehubungan dengan
skema frequent flyer atau program loyalitas===
===Alas kaki.; Pakaian termasuk pakaian tidur, pakaian dalam, pakaian renang; gelang tangan; headwear (pakaian kepala);
kain bibs; masker mata; neckwear, syal dan bungkus===
===Headphone; Kacamata; Kacamata hitam; Perangkat lunak aplikasi, termasuk perangkat lunak aplikasi untuk komputer,
ponsel, dan asisten digital pribadi; kartu pintar.; kartu yang berisi chip; kartu yang dikodekan secara magnetis termasuk kartu
kredit, kartu debit, dan kartu tagihan; kasus tontonan; kunci bersandi; penyumbat telinga; peralatan untuk penyimpanan data;
perangkat lunak dalam kaitannya dengan program loyalitas, program frequent flyer dan layanan pembayaran; perangkat lunak
sehubungan dengan layanan check-in, reservasi dan pemesanan dan penerbitan dan penukaran voucher atau poin untuk
program loyalitas atau program frequent flyer; perangkat lunak untuk memungkinkan kartu pintar untuk berinteraksi dengan
terminal dan pembaca; perangkat lunak untuk memungkinkan perangkat lunak aplikasi untuk antarmuka dengan teknologi
lokasi, termasuk beacon bluetooth dan sistem posisi global; perangkat lunak untuk penyimpanan kartu pembayaran dan
informasi pribadi dan uang elektronik atau nilai; publikasi elektronik yang berkaitan dengan perjalanan dan transportasi
maskapai penerbangan; tangan kit gratis untuk ponsel===
===Hiburan penumpang dan wisatawan, termasuk akses ke rekaman audio dan video, permainan atau teka-teki melalui
sistem berbasis komputer dan penyediaan permainan internet atau teka-teki; fasilitas olahraga; hiburan televisi yang
pemutaran program televisi, film, dokumenter, perjalanan dan program informasi wisata dan program liburan; kegiatan
hiburan, budaya atau olahraga atau acara yang disediakan sehubungan dengan program loyalitas atau skema insentif;
mengatur dan mengelola kegiatan dan acara hiburan, budaya atau olahraga.; menyelenggarakan dan menyelenggarakan
kompetisi; menyelenggarakan dan menyelenggarakan pameran dan konferensi; penjualan tiket untuk acara hiburan dan
paket, termasuk penjualan tiket untuk acara budaya atau olahraga dan paket, dan acara dan paket; penjualan tiket, reservasi
dan layanan pemesanan (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan); penyediaan
gym, klub kesehatan dan fasilitas kebugaran; penyediaan kegiatan dan acara hiburan, budaya atau olahraga; penyediaan
layanan informasi kepada penumpang dan wisatawan mengenai kegiatan hiburan, budaya atau olahraga, berita dan urusan
terkini; penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi penumpang dan wisatawan; promosi acara dan paket hiburan, olahraga dan
budaya; publikasi berita dan urusan terkini; publikasi materi multimedia secara online===
===Informasi akomodasi, penasihat, reservasi dan layanan pemesanan, termasuk penyediaan layanan tersebut sehubungan
dengan program loyalitas atau skema insentif; informasi liburan dan layanan perencanaan; layanan katering; layanan lounge
makanan dan minuman; layanan penitipan anak (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b)
Peraturan); layanan warnet (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan).;
menyediakan fasilitas untuk pertemuan dan konferensi bisnis; penyediaan area untuk relaksasi penumpang; penyediaan
makanan dan minuman, termasuk penyediaan layanan tersebut sehubungan dengan program loyalitas atau skema insentif;
penyediaan ruang pertemuan===
===Mainan, permainan dan playthings termasuk bermain kartu, model mainan, mainan lembut, papan permainan, bola,
boneka dan boneka aksesoris, teka-teki, kotak uang, remote control mainan, permainan elektronik dan video game di kelas
ini.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551056
: 14/02/2020 00:00:00
: 018153430 15/11/2019 EM
: JUPITER ONE LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 20-22 Wenlock Road London N1 7GU
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Real Estate Matching
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36
: ===Penerbitan kartu prabayar dan token nilai; jasa keuangan; jasa keuangan dan moneter, dan perbankan; jasa penilaian;

540 Etiket

layanan penyimpanan aman; layanan real estat; penggalangan dana dan sponsor keuangan; penjaminan asuransi; urusan
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moneter.; urusan real estat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201548845
: 16/02/2020 00:00:00
:
: SEESAW LEARNING, INC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 180 Montgomery Street, Suite 750 San Francisco CA 94104
: Joshua M. Gerben, Esq. Gerben Law Firm, PLLC
: 1050 Connecticut Ave NW, Suite 500 Washington DC 20036

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SEESAW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 38, 9, 41, 42
: ===Komunikasi data melalui surat elektronik dan pesan teks, yaitu memberikan pemberitahuan kepada orang tua dan guru
tentang pekerjaan siswa.===
===Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyimpan jurnal pembelajaran multimedia yang dibagikan antara
guru, siswa, dan orang tua; perangkat lunak komputer untuk memberi tahu orang tua melalui email atau di perangkat seluler
saat anak mereka menyelesaikan tugas di sekolah; perangkat lunak komputer untuk menyimpan, menandai, dan mengatur
konten multimedia dengan aman yang dapat diakses melalui Internet pada perangkat seluler dan web; perangkat lunak
komputer yang memungkinkan orang tua dan guru memberikan umpan balik tentang pekerjaan siswa.===
===Layanan pendidikan, yaitu menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh untuk pengembangan profesional di bidang
sistem pendidikan pra-sekolah dasar, dasar dan menengah.===
===Menyediakan perangkat lunak komputer on-line yang tidak dapat diunduh untuk menyimpan jurnal pembelajaran
multimedia yang dibagikan antara guru, siswa, dan orang tua; menghosting situs web interaktif yang menampilkan teknologi
yang memungkinkan guru, orang tua, dan siswa di tingkat pra-sekolah dasar, dasar dan menengah untuk mengakses dan
menggunakan sistem pengelolaan pembelajaran online untuk menggabungkan konten kursus dan melacak tugas kelas,
rencana pelajaran dan kinerja siswa, dan lainnya; menyediakan perangkat lunak komputer on-line dan tidak dapat diunduh
untuk mengunggah, mengakses, menyimpan, menandai, dan mengatur konten multimedia dengan aman yang dapat diakses
melalui internet pada perangkat seluler dan web; menyediakan perangkat lunak komputer on-line yang tidak dapat diunduh
untuk memberi tahu orang tua melalui email atau pada perangkat seluler mereka ketika anak mereka menyelesaikan tugas di
sekolah; menyediakan perangkat lunak komputer on-line yang tidak dapat diunduh untuk pengelolaan data, dokumen online
dan penyimpanan data, dan komunikasi melalui transfer data, teks, foto, audio, dan video untuk digunakan dalam bidang
pendidikan pra-sekolah dasar, dasar dan menengah; menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh
secara online yang memungkinkan orang tua dan guru memberikan umpan balik tentang pekerjaan siswa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.9, Anwai Street, Dongcheng District 100101 Beijing
:
: Room A0604, F/6, North Star Hubin Plaza, No.5, No.8, Beichen East Road,
Chaoyang District 100101 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: China Gold
: ZHONG means Middle, GUO means Country, HUANG means Yellow, JIN means Gold, the whole
meaning is China Gold.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 14
: ===Ingot logam mulia; emas, tidak ditempa atau dipukuli; karya seni dari logam mulia; karya seni perak; logam mulia, tidak
tempa atau semi tempa; ornamen [perhiasan].; paduan logam mulia; patung-patung yang terbuat dari emas imitasi; perhiasan
berlapis emas; platinum [logam]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528509
: 17/02/2020 00:00:00
:
: China National Gold Group Co., Ltd.

Alamat Pemohon

: No.9, Anwai Street, Dongcheng District 100101 Beijing

: M0020201528324
: 17/02/2020 00:00:00
:
: China National Gold Group Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 277 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: Room A-0604, F6, North Star Hubin Plaza, No.8, No.5, Beichen East Road,
Chaoyang District 100101 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: China Gold
: ZHONG means Middle, GUO means Country, HUANG means Yellow, JIN means Gold, the whole
meaning is China Gold.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 14
: ===Ingot logam mulia; emas, tidak ditempa atau dipukuli; karya seni dari logam mulia; karya seni perak; logam mulia, tidak
tempa atau semi tempa; ornamen [perhiasan].; paduan logam mulia; patung-patung yang terbuat dari emas imitasi; perhiasan
berlapis emas; platinum [logam]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201528573
: 17/02/2020 00:00:00
: 43987783 03/02/2020 CN dan 43984689 03/02/2020 CN
: Huawei Technologies Co., Ltd.

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen
:
: Room 1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W.,
Haidian 100080 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DESIGN FOR HUAWEI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 28
: ===Kabel USB; Mikrofon; Stand diadaptasi untuk komputer tablet; Tas untuk peralatan fotografi; baterai isi ulang; berdiri
diadaptasi untuk ponsel; case untuk smartphone; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel; headset untuk game realitas
virtual; jam tangan pintar; kacamata pintar; keyboard komputer; lengan untuk laptop; lensa optik; lensa selfie.; mencakup untuk
smartphone; mouse [periferal komputer]; ponsel pintar; tas diadaptasi untuk laptop; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori
smartphone===
===Alat untuk permainan; alat untuk permainan yang disesuaikan untuk digunakan dengan penerima televisi; game portabel
dengan layar kristal cair; joystick untuk video game; kamera mainan; kok; konsol permainan komputer bertenaga baterai
dengan tampilan kristal cair; kubus Rubik; mainan intelijen yang dioperasikan dengan tangan; mainan pintar; melewatkan tali;
memanfaatkan pendaki; mesin video game rumahan; papan luncur; pengendali untuk konsol game; peralatan binaraga;
permainan logika manipulatif; skuter mainan; treadmill; unit genggam untuk bermain video game.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528666
: 17/02/2020 00:00:00
: 01401077 23/08/2019 BX
: Coöperatieve Rabobank U.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Croeselaan 18 NL-3521 CB Utrecht
:
: Hoogoorddreef 5 NL-1101 BA Amsterdam

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: 3 AGRI3 FUND
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36, 41, 42
: ===Layanan perbankan; asuransi keuangan.; jaminan (garansi); mendanai layanan investasi; menginvestasikan dana untuk
tujuan amal; pembiayaan dan penyediaan pinjaman, hibah dan leasing; pengelolaan dana, pembentukan dana dan
penggalangan dana; sponsor keuangan; studi kelayakan finansial===
===Pendidikan; kursus pelatihan di bidang pertanian dan kehutanan berkelanjutan; pelatihan di bidang urusan keuangan.===
===Studi kelayakan teknis di bidang pertanian dan kehutanan berkelanjutan.===

540 Etiket

Halaman 278 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-50-3 Toyoda, Hino-shi Tokyo 191-0053
:
: 721, Marunouchi-Nakadori Bldg. 2-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku Tokyo 1000005

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DI-MESH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7, 24
: ===Aparat gambar langsung; filter (bagian dari mesin atau mesin); filter untuk membersihkan udara pendingin (untuk mesin);
kartrid untuk mesin penyaringan; layar pencetakan; mesin cetak; mesin penyaringan; mesin sortasi untuk industri; pelat cetak;
tas penyedot debu.===
===Kain perbautan; bahan penyaringan dari tekstil yaitu, kain tenun-jala; kain; kain untuk penggunaan tekstil untuk pembuatan
pakaian, gorden, dan kain penutup untuk mencegah debu; kain untuk sepatu bot dan sepatu; kain, yaitu kain tekstil resin
sintetis untuk pembuatan sablon; kelambu.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529746
: 17/02/2020 00:00:00
:
: Nowocoat Industrial A/S

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Stålvej 3 DK-6000 Kolding
:
: Ceresbyen 75 DK-8000 Aarhus C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Proff Woodcare
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 2
: ===Media penyaringan bahan kimia dan non-kimia termasuk dalam kelas; Pati untuk digunakan dalam manufaktur dan
industri; dan pengisi dan pasta untuk digunakan dalam industri; deterjen untuk digunakan di pabrik dan industri; garam untuk
keperluan industri; perekat untuk digunakan dalam industri; plastik yang belum diproses.; resin yang tidak diproses dan
sintetis; zat kimia, bahan kimia dan sediaan kimia===
===Pewarna, pewarna, pigmen dan tinta untuk penandaan; lapisan plastik untuk melindungi kayu terhadap lembab [cat];
minyak pelindung kayu; minyak untuk digunakan dalam perawatan kayu; pelapis; pengencer dan pengental untuk pelapis,
pewarna dan tinta; pernis untuk perlindungan kayu; pernis untuk perlindungan kayu dari kerusakan; persiapan untuk
mencegah kerusakan kayu; persiapan untuk mencegah kerusakan kayu.; resin alami mentah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530252
: 17/02/2020 00:00:00
: 018137347 14/10/2019 EM
: Nowocoat Industrial A/S

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Stålvej 3 DK-6000 Kolding
: PATRADE A/S
: Ceresbyen 75 DK-8000 Aarhus C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LURRELL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 2, 3
: ===Pati untuk digunakan dalam manufaktur dan industri; Zat kimia, bahan kimia dan sediaan kimia; dan pengisi dan pasta
untuk digunakan dalam industri; deterjen untuk digunakan di pabrik dan industri; garam untuk keperluan industri; penyaringan
media bahan kimia dan non-kimia yang termasuk dalam kelas; perekat untuk digunakan dalam industri; plastik yang belum

: M0020201529397
: 17/02/2020 00:00:00
: 2020-015958 14/02/2020 JP
: NBC Meshtec Inc.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 279 dari 595

diproses.; resin yang tidak diproses dan sintetis===
===Cat; Lak [cat]; Pernis; cat termasuk cat untuk atap; lapisan plastik untuk melindungi kayu terhadap lembab [cat].; minyak
pelindung kayu; minyak untuk digunakan dalam perawatan kayu; pelapis; pelapis pelindung untuk bangunan dan atap [cat];
pengawet kayu; pengawet terhadap karat; pengencer dan pengental untuk pelapis, pewarna dan tinta; pernis untuk
perlindungan kayu; pernis untuk perlindungan kayu dari kerusakan; persiapan untuk mencegah kerusakan kayu; persiapan
untuk waterproofing [cat]; pewarna, colorants, pigmen dan tinta untuk menandai; resin alami mentah===
===Pembersihan, polishing, menjelajahi dan sediaan abrasif; Sabun; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi
manufaktur dan untuk tujuan medis.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201535942
: 17/02/2020 00:00:00
:
: Shi jiazhuang Cangao High Frequency Machinery CO., LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 2 Qingshan Road, Green Island Economic Development Zone, Shanyincun
Town, Luquan District, Shijiazhuang City Hebei Province
: HEBEI TRADEMARK AGENCY CO.,LTD
: Room 0216, No.316 Tiyu South Street, Shijiazhuang City Hebei Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CNHF
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Mesin woodworking; mesin embossing; mesin pemanenan kayu.; mesin pembungkus; mesin pengangkut log; mesin
pengolahan pulp; mortising mesin; pakaian kartu [bagian dari mesin carding]; piring geser mesin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201535944
: 17/02/2020 00:00:00
:
: Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd

540 Etiket

: Area C, Building 2, No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Yuhang District, Hangzhou City 311100 Zhejiang
: Hangzhou Onechine Intellectual Property Co., Ltd
: RM516, 5th Floor Mingzhu Building, No.188 Daguan Rd., Gongshu District Hangzhou
City Zhejiang Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SEJOY
: SEJOY appearing in the mark has no significance nor is it a term of art in the relevant trade or industry
or as used in connection with the goods/services listed in the application, or any geographical
significance. The word(s) SEJOY has no meaning in a foreign language.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10
: ===Termometer untuk tujuan medis; alat pengukur tekanan darah arteri; alat pijat; alat uji untuk tujuan medis; alat untuk
digunakan dalam analisis medis; kasus yang dipasang untuk instrumen medis; peralatan diagnostik untuk tujuan medis.;
peralatan medis dan instrumen; sphygmomanometers; sprayer untuk tujuan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201538780
: 17/02/2020 00:00:00
:
: LANyAN Limited Company

540 Etiket

: 1011, building 19, donghai taihe plaza, fenghai road, donghai street, fengze district,
quanzhou city 362000 fujian province
: FUJIAN DAYE LAW FIRM
: No. 16A and D, fuhao building, quanxiu road, fengze district, quanzhou city fujian
province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LANYAN
: LAN means beautiful and gorgeous; yAN means mild and study intensively.

591

Uraian Warna

:

Halaman 280 dari 595

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201035399
: 18/02/2020 00:00:00
:
: Rulmenti S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 320 Republicii Boulevard 731130 Barlad, Vaslui
:
: 14 Dr. Nicolae Staicovici Street 1st Floor, Sector 5 050558 Bucharest

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: URB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: White, green, grey.
: 35, 4, 37, 6, 39, 7, 40, 8, 41, 9, 42, 11, 12, 16, 17
: ===Administrasi Bisnis; Iklan; Manajemen Bisnis; fungsi kantor.===
===Minyak dan lemak industri; Pelumas; bahan bakar (termasuk semangat motorik) dan iluminan; komposisi penyerap debu,
pembasahan, dan pengikatan; lilin dan sumbu untuk penerangan.===
===Konstruksi bangunan; layanan instalasi.; perbaikan===
===Brankas; Logam biasa dan paduannya; bahan bangunan logam; bahan dari logam untuk rel kereta api; bangunan yang
diangkut dari logam; barang dari logam biasa tidak termasuk dalam kelas lain; bijih.; kabel non-listrik dan kawat logam Umum;
pabrik besi, barang-barang kecil dari perangkat keras logam; pipa dan tabung logam===
===Kemasan dan penyimpanan barang; Transportasi; pengaturan perjalanan.===
===Mesin dan peralatan mesin; alat pertanian selain yang dioperasikan dengan tangan; inkubator untuk telur.; kopling mesin
dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); motor dan mesin (kecuali untuk kendaraan darat)===
===Perawatan bahan.===
===Perkakas tangan dan implementasinya (dioperasikan dengan tangan); alat makan; lengan samping; pisau cukur.===
===Hiburan; Pendidikan; kegiatan olahraga dan budaya.; menyediakan pelatihan===
===Ilmiah, bahari, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, pengecekan (pengawasan),
peralatan dan instrumen pengajaran yang menyelamatkan jiwa dan mengajar; alat pemadam api.; alat untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, dan komputer; mesin
penjual otomatis dan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; operator data magnetik, cakram rekaman;
peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik===
===Analisis industri dan layanan penelitian; Jasa ilmiah dan teknologi dan penelitian dan desain yang terkait dengannya;
desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer.===
===Peralatan untuk penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air,
dan keperluan sanitasi.===
===Kendaraan; alat untuk penggerak melalui darat, udara atau air.===
===Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas lain; alat tulis; bahan
pengajaran dan pengajaran (kecuali peralatan); bahan penjilidan buku; bahan plastik untuk kemasan (tidak termasuk dalam
kelas lain); bahan seniman; blok pencetakan.; foto-foto; jenis printer; kuas cat; materi cetakan; mesin tik dan persyaratan
kantor (kecuali furnitur); perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga===
===Karet, getah perca, getah, asbes, mika dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam
kelas-kelas lain; pengemasan, penghentian, dan isolasi bahan; pipa fleksibel bukan dari logam.; plastik dalam bentuk yang
diekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528578
: 18/02/2020 00:00:00
:
: CHEMO RESEARCH, S.L.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: C/ Quintanapalla, 2-4ª planta E-28050 Madrid
:
: C/ Felipe IV, 10 E-28014 MADRID

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Slinda
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, fuchsia, mauve, purple and gold
: 5
: ===Kontrasepsi kimia.===

: 3
: ===Dupa; Kosmetik; Pasta gigi; Pembersih wajah; krim polishing; mencuci tubuh untuk hewan peliharaan (persiapan
pembersihan non-obat); minyak esensial; minyak untuk tujuan pembersihan; persiapan abrasif; persiapan fragrancing
udara.===
540 Etiket

540 Etiket

Halaman 281 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528760
: 18/02/2020 00:00:00
: 30 2019 110 789 20/08/2019 DE
: lmmatics Biotechnologies GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Paul-Ehrlich-Straße 15 72076 Tübingen
:
: Hollerallee 32 28209 Bremen

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: XPRESIDENT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5, 42, 44
: ===Sediaan dan artikel medis dan kedokteran hewan, yaitu obat-obatan dan obat-obatan alami, serta sediaan dan bahan
diagnostik.===
===Layanan penelitian medis dan farmakologis.===
===Layanan medis dan farmakologis.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529111
: 18/02/2020 00:00:00
: 302019000094629 12/12/2019 IT
: System Ceramics S.p.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via Ghiarola Vecchia 73, Fiorano Modenese I-41042 Modena
:
: Piazza di Pietra, 38-39 I-00186 Roma

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CREADIGIT INFINITY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Mesin untuk mengerjakan dan mendekorasi keramik, ubin, gelas, tekstil, kertas dan barang-barang yang terbuat dari
plastik; mesin pengepres keramik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529115
: 18/02/2020 00:00:00
: 302019000094635 12/12/2019 IT
: System Ceramics S.p.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via Ghiarola Vecchia 73, I-41042 Fiorano Modenese, Modena
:
: Piazza di Pietra, 38-39 I-00186 Roma

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CREADIGIT GALAXY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Mesin untuk mengerjakan dan mendekorasi keramik, ubin, gelas, tekstil, kertas dan barang-barang yang terbuat dari
plastik; mesin pengepres keramik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531535
: 18/02/2020 00:00:00
: 302019000063545 05/09/2019 IT
: MASERATI S.P.A.

Alamat Pemohon

: Via Ciro Menotti 322 I-41121 MODENA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 282 dari 595

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: Corso Emilia 8 I-10152 Torino

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GRECALE
: A wind from North-East.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 12, 28
: ===Airbag; As roda; Chassis; Fender; Gearbox; Kendaraan bermotor; Roda; Sepeda; Sepeda motor; Spoiler; Transmisi;
Yacht; anti-pencurian kunci untuk digunakan pada mobil roda kemudi; bagian plastik untuk kendaraan, yaitu, eksterior otomotif
dan plastik interior diekstrusi trim dekoratif dan pelindung; bantalan rem untuk mobil bermotor; bumper depan dan belakang
untuk kendaraan; cakram rem; cakram rem berventilasi untuk mobil bermotor; cangkang tubuh; cengkeraman untuk
kendaraan darat; cermin samping; coil springs untuk suspensi kendaraan darat; deflektor angin untuk kendaraan; dorong
skuter [kendaraan]; gigi diferensial; kaca depan; kaca spion; kaca spion untuk mobil; kap mobil bermotor; kemudi rak;
kendaraan lapis baja.; kendaraan utilitas olahraga; kenop tuas gigi untuk mobil bermotor; kit bodi yang terdiri dari bagian
struktural eksternal mobil; kotak sarung tangan untuk mobil; kursi kendaraan; kursi keselamatan untuk anak-anak untuk mobil;
layar naungan kaca depan otomotif; menendang kereta luncur; menyeimbangkan diri unicycles listrik; mesin untuk kendaraan
darat; mobil balap motor; mobil convertible; mobil dan bagian struktural untuk; mobil sport, kendaraan listrik; moped; panel
atap untuk mobil bermotor; panel samping kendaraan; pedal gas; pedal kopling; pedal rem; pemantik cerutu untuk mobil;
penutup bumper depan dan belakang untuk kendaraan; penutup kursi untuk mobil; penyerap kejut; perangkat yang aman
untuk mobil, yaitu sabuk pengaman untuk kursi mobil, alarm anti-pencurian untuk kendaraan, sistem peringatan suara untuk
kendaraan; pintu kendaraan; pipa rem untuk mobil bermotor, selain bagian dari mesin atau motor; pompa udara mobil; poros
penggerak; rak ski untuk mobil; rem lapisan untuk kendaraan; rem untuk mobil bermotor; roda kemudi; roll kandang, gagang
pintu kendaraan; sabuk pengaman untuk mobil bermotor; sabuk penggerak untuk kendaraan darat; saluran udara rem untuk
mobil bermotor; sayap aerodinamis untuk mobil; sepeda listrik; shock menyerap mata air; sistem pengereman antilock untuk
mobil [ABS]; sistem suspensi untuk mobil bermotor; skuter Self-balancing; skuter motor; struts suspensi; sunblind untuk mobil;
sunroofs untuk mobil; suspensi kendaraan; suspensi roda; tangki bahan bakar; trailing lengan; trim interior untuk mobil; tutup
batang kendaraan; unit hidrolik pengereman untuk mobil bermotor===
===Jigsaw Puzzle; Permainan; Ride-on mainan; alat untuk game; artikel senam dan olahraga.; bermain kartu; boneka mainan;
game elektronik genggam; joystick untuk video game; kasus untuk bermain kartu; kendaraan mainan remote control; mainan
kendaraan; mesin permainan video; model kendaraan skala; papan catur; permainan papan; robot mainan; skala model kit
[mainan]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537523
: 18/02/2020 00:00:00
: 88793293 11/02/2020 US
: ORBIX CORPORATION

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PO BOX 311 CLIFTON TX 76634-0311
: JOHN P. MURTAUGH PEARNE & GORDON LLP
: 1801 EAST 9TH STREET, SUITE 1200 CLEVELAND OH 44114-3108

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PETOL GEARENCH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: The color(s) black and orange is/are claimed as a feature of the mark.
: 6, 7, 8
: ===Alat ladang minyak, yaitu, rantai logam, menghubungkan link untuk rantai.===
===Mesin, yaitu, kunci pas bertenaga dan dioperasikan secara mekanis, tong, vises, gigi, lift batang pengisap dan unit
breakout.===
===Alat tangan ladang minyak, yaitu, tong; alat tangan, yaitu, kunci pas, penjepit, vises, alat flange, alat tangan, yaitu, transfer
batang pengisap, yaitu, alat pengangkat, dan alat dan peralatan yang digunakan untuk merakit dan memperbaiki pompa
submersible ladang minyak.===
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: M0020201538339
: 18/02/2020 00:00:00
:
: NAOS
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 355 rue Pierre-Simon Laplace F-13290 AIX-EN-PROVENCE
: CABINET LAURENT & CHARRAS
: Le Contemporain, 50 chemin de la Bruyère F-69574 DARDILLY Cedex
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Nama Merek
Arti Bahasa

: CARE FIRST
:
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35
: ===Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau periklanan; layanan administrasi untuk pihak ketiga, yaitu formalitas
administratif untuk bantuan dan layanan dukungan bagi orang yang kembali ke rumah setelah dirawat di rumah sakit,
melaksanakan formalitas administratif untuk layanan bantuan rumah bagi orang tua, sakit dan / atau penyandang cacat.;
pengembangan dan koordinasi proyek relawan untuk amal, yaitu, manajemen komersial dan administrasi proyek sukarelawan
untuk amal===
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730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 81, Koizumi, Ueda-shi Nagano 386-1192
: IAT WORLD Patent Law Firm
: 7th Floor, HULIC Nakano Bldg., 44-18, Honcho 4-chome, Nakano-ku Tokyo 1640012
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: Merek Lukisan
: HIOKI
:
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 37, 9, 42
: ===Perbaikan atau pemeliharaan mesin pengukuran atau pengujian dan instrumen dengan remote control; perbaikan atau
pemeliharaan distribusi daya atau mesin kontrol dan peralatan; perbaikan atau pemeliharaan mesin elektronik dan peralatan;
perbaikan atau pemeliharaan mesin telekomunikasi dan peralatan; perbaikan atau pemeliharaan meter listrik atau magnetik
dan penguji dengan remote control; perbaikan atau pemeliharaan meter listrik atau magnetik dan penguji.===
===Komputer; Mengukur atau menguji mesin dan instrumen; Meter; Pengukur LCR; adaptor listrik; alat pemantau, selain
untuk tujuan medis; alat pengukur listrik; ammeters (ammeter); aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; baterai
dan sel; baterai listrik; detektor tanah [detektor kebocoran listrik]; elektroda, selain elektroda las atau elektroda medis;
elektroskop; hygrometers (hygrometers); illuminometer; impedansi analyzer; indikator fase; indikator suhu; isolasi dan
menahan tegangan tester; kabel listrik; kabel listrik dan kabel; kontak listrik; luminance meter; magnetometer; menahan
penguji tegangan; mesin dan instrumen telemetering remote control; mesin dan peralatan distribusi daya atau kontrol; mesin
dan peralatan telekomunikasi; mesin elektronik, peralatan dan bagian-bagiannya; meter listrik atau magnetik dan penguji;
ohmmeters (dalam 2008); oscillographs (dalam bahasa Inggris); osiloskop; penerima global positioning system [GPS]; pengisi
daya untuk baterai listrik; penguji baterai; penguji bumi; penguji kontinuitas; penguji sirkuit; penguji tegangan; pengukur
impedansi; pengukur ketahanan isolasi; pengukur tingkat suara; penyelidikan untuk tujuan ilmiah, selain untuk penggunaan
medis; peralatan pengujian tegangan berlebi.; peralatan pengujian untuk menguji papan sirkuit cetak; perangkat lunak
komputer yang direkam; perangkat penyimpanan data; profiler optik; resistensi listrik; sambungan listrik; sensor kelembaban;
sensor optik; sensor saat ini; sensor suhu; sensor tegangan; sensor, selain untuk penggunaan medis [peralatan pengukuran];
takometer; ukuran kapasitas [meteran listrik atau magnetik dan penguji]; voltmeter; wattmeters (wattmeter)===
===Desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; komputasi
awan; layanan cadangan untuk data yang diukur dengan meteran listrik atau magnetik dan penguji dengan remote control;
layanan pencadangan untuk data yang diukur dengan mesin dan instrumen pengukuran atau pengujian dengan remote
control; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan data elektronik; mengumpulkan dan merekam data yang diukur
dengan mengukur atau menguji mesin dan instrumen dengan remote control dan memberikan informasi; mengumpulkan dan
merekam data yang diukur dengan meteran listrik atau magnetik dan penguji dengan remote control dan memberikan
informasi; menyediakan program komputer pada jaringan data; pemantauan mesin dan instrumen pengukuran atau pengujian
dengan remote control; pemantauan meter listrik atau magnetik dan penguji dengan remote control; pemantauan peralatan
listrik, peralatan listrik atau sistem tenaga listrik dengan remote control.; pemantauan peralatan untuk menghasilkan daya atau
peralatan pembangkit listrik dengan remote control; pencadangan data di luar lokasi; penyewaan komputer; perangkat lunak
sebagai layanan [SaaS]===
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: M0020201534991
: 19/02/2020 00:00:00
: 88726244 13/12/2019 US
: Aikawa Fiber Technologies Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 72 Queen Street Sherbrooke QC J1M 2C3
:
: 709 Main Street, Suite 300 Canmore AB T1W 2B2

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: AFT

: M0020201543473
: 18/02/2020 00:00:00
: 2019-133019 15/10/2019 JP
: HIOKI E.E. CORPORATION
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Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7, 42
: ===Bagian mesin untuk pulp dan kertas manufaktur peralatan, yaitu, teliti piring dan tambalan, layar rotor, filter, Strainers,
layar.; Filter; Mesin Dewatering pulp; Mesin detrashing pulp; Mesin penyulingan pulp; Mesin serat pulp deflaking; Mesin
skrining; Mesin skrining pulp; Mesin tegang; Peralatan skrining, yaitu, layar, pelat layar, silinder layar, keranjang layar dan rotor
layar digunakan dalam mesin untuk menyortir, skrining, fractionating, dan/atau padatan memisahkan dari cairan; instrumen
kontrol mekanik untuk menyempurnakan peralatan dan mesin; instrumen kontrol mekanik untuk skrining peralatan dan mesin;
kilang serat pulp; layar untuk digunakan dalam industri pulp dan kertas; mesin cuci pulp Stock; mesin daur ulang stok pulp;
pelat teliti pulp; pemurnian untuk digunakan dalam industri pulp dan kertas; penyulingan peralatan, yaitu teliti piring digunakan
dalam mesin untuk penyulingan padatan; pulp saham pembersih; pulp saham raggers; pulp serat deflakers; silinder layar;
silinder layar untuk digunakan dalam industri pulp dan kertas; tambalan teliti pulp===
===Jasa rekayasa, yaitu menyediakan evaluasi dan/atau solusi proses yang dioptimalkan untuk proses penyaringan dan/atau
pemurnian yang digunakan di sektor pulp dan kertas; Jasa rekayasa, yaitu menyediakan evaluasi, penilaian dan/atau simulasi
penyaringan dan/atau proses penyulingan yang digunakan di sektor pulp dan kertas; Layanan Rekayasa untuk evaluasi,
pemeliharaan, perbaikan, renovasi, berakhir dan/atau penggantian penyulingan dan mesin terkait lainnya, peralatan dan
perangkat lunak.; Layanan Rekayasa untuk evaluasi, pemeliharaan, perbaikan, renovasi, berakhir dan/atau penggantian
skrining dan mesin terkait lainnya, peralatan dan perangkat lunak===

210
220

Nomor Permohonan
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Nama Pemohon

: M0020201540972
: 19/02/2020 00:00:00
: UK00003468014 19/02/2020 GB dan UK00003438967 24/10/2019
GB dan UK00003477649 24/10/2019 GB
: DKH Retail Limited
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Alamat Kuasa

: Unit 60, The Runnings, Cheltenham Gloucestershire GL51 9NW
: Superdry Plc
: Unit 60, The Runnings, Cheltenham Gloucestershire GL51 9NW
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CULT STUDIOS
: Humility.
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 18, 3, 35, 20, 4, 24, 25, 9, 14
:
===Foto; Kertas dan kardus; alat tulis dan persyaratan kantor, kecuali furnitur; bahan bookbinding; bahan gambar dan bahan
untuk seniman; kuas cat; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan kemasan; materi cetak; materi pengajaran dan
pengajaran; panduan perjalanan.; perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; tipe pencetak, blok pencetakan===
===Dompet; Handbags; Payung; Penitipan bagasi; Tas; ayunan tas; dompet kulit dan kulit imitasi; kantong kulit dan kulit
imitasi; kantong popok; kasus kecantikan; kasus kesombongan; kasus kunci (kulit ware); kasus singkat dan melampirkan
kasus; kulit dan imitasi dompet kartu kredit kulit; kulit dan imitasi kasus kartu kredit kulit; kulit dan imitasi kasus kulit; kulit dan
imitasi kulit; kulit dan imitasi kulit bagasi tag; kulit dan imitasi kulit perjalanan set; kulit dan imitasi tali kulit, tikungan dan tali;
kulit dan kulit imitasi membuat tas; payung golf; pembawa bayi; pemegang kartu kulit dan kulit imitasi; ransel untuk
menggendong bayi.; rucksacks (karung rucksacks); sabuk kulit dan kulit imitasi; tali kulit dan kulit imitasi; tas bahu; tas garmen
kulit dan imitasi kulit; tas gym; tas jas; tas kit; tas kulit dan kulit imitasi; tas make-up; tas olahraga; tas pantai; tas perjalanan;
tas perlengkapan mandi; tas pinggul; tas tubuh silang===
===Kosmetik; Kuku; Köln; Make-up; Parfum; Perlengkapan mandi; Persiapan pemutihan dan zat lain untuk penggunaan
binatu; Sabun; Shampoo; Wewangian; aftershaves (bentuk aftershaves); balsem bibir; bulu mata palsu; dentifrices (Di dekat
Dentifrices); deodoran antiperspirant; deodoran untuk penggunaan pribadi; diffusers buluh; gel rambut, krim dan mousses;
gelembung mandi; kabut tubuh; kondisioner rambut; kuku palsu; lapisan kuku / bungkus; lip gloss (lip gloss); lotion rambut;
lotion tubuh; lotion tubuh, gel, krim dan mousses; masker mata gel.; mencuci tubuh; minyak esensial; pernis kuku; persiapan
aftershave; persiapan cukur; persiapan mengolucuti udara; persiapan pembersihan dan pemolesan kulit; persiapan
pembersihan, pemolesan, penggeledahan, dan abrasif; persiapan perawatan kulit; persiapan untuk digunakan dalam
penyamakan kulit dan perlindungan sinar matahari; produk depilatory; produk perawatan kuku; produk pewarna rambut;
produk untuk kebersihan pribadi dan perawatan kecantikan; produk untuk rambut, tubuh dan kulit; semprotan ruangan
beraroma; semprotan tubuh; shower gel; wewangian tubuh dan persiapan wewangian===
===Layanan periklanan dan promosi yang disediakan secara online dari database komputer atau Internet; fashion show untuk
tujuan promosi dan komersial.; layanan grosir sehubungan dengan penjualan cat, pernis, pernis, pengawet terhadap karat dan
terhadap kerusakan kayu, pewarna, pewarna, tinta untuk pencetakan, menandai dan mengukir, resin alami mentah, logam
dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, pencetakan dan seni, kosmetik non-obat dan persiapan
perlengkapan mandi, dentifrices non-obat, wewangian, minyak esensial, persiapan pemutihan dan zat lainnya untuk
penggunaan binatu , pembersihan, pemolesan, penggeledahan dan persiapan abrasif, minyak industri dan gemuk, lilin,
pelumas, menyerap debu, membasahi dan mengikat komposisi, bahan bakar dan ilusi, lilin dan sumbu untuk pencahayaan,
ilmiah, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, mengukur, sinyal, mendeteksi,
pengujian, memeriksa, menyelamatkan jiwa dan mengajar aparat dan instrumen, aparat dan instrumen untuk melakukan,
beralih, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik , peralatan dan
instrumen untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi atau memproses suara, gambar atau data, media yang direkam
dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong, mekanisme untuk
peralatan yang dioperasikan dengan koin, kasir, perangkat perhitungan, komputer dan perangkat periferal komputer, pakaian
selam, masker penyelam, penyumbat telinga untuk penyelam, klip hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk
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penyelam, alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air , peralatan pemadam kebakaran, peralatan dan instalasi untuk
pencahayaan, pemanasan, pendinginan, menghasilkan uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan tujuan
sanitasi, logam mulia dan paduan mereka, perhiasan, batu berharga dan semi-berharga, instrumen horologis dan kronometrik,
kertas dan kardus, bahan cetak, bahan bookbinding, foto, alat tulis dan persyaratan kantor, kecuali furnitur, perekat untuk alat
tulis atau keperluan rumah tangga, bahan gambar dan bahan untuk seniman, kuas, instruksional dan bahan ajar , lembaran
plastik, film dan tas untuk pembungkus dan kemasan, jenis printer, blok cetak, kulit dan imitasi kulit, kulit hewan dan kulit,
bagasi dan tas jinjing, payung dan payung, tongkat berjalan, cambuk, harness dan pelana, kerah, ikat pinggang dan pakaian
untuk hewan, furnitur, cermin, bingkai foto, wadah, bukan logam, untuk penyimpanan atau transportasi, tulang yang tidak
dikerjakan atau semi-bekerja, tanduk, tulang paus atau ibu mutiara , kerang, meerschaum, kuning kuning, tekstil dan
pengganti tekstil, linen rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, pakaian, alas kaki, headwear, kopi, teh, kakao dan kopi buatan,
beras, pasta dan mie, tapioka dan sagu, tepung dan persiapan yang terbuat dari sereal, roti, kue kering dan permen, cokelat,
es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan lainnya, gula, madu, treacle, ragi, baking-powder, garam, bumbu, rempah-rempah,
diawetkan herbal, cuka , saus dan bumbu lainnya, es [air beku]; layanan ritel sehubungan dengan penjualan cat, pernis,
pernis, pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu, pewarna, pewarna, tinta untuk pencetakan, menandai dan
mengukir, resin alami mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, pencetakan dan
seni, kosmetik non-obat dan persiapan perlengkapan mandi, dentifrices non-obat, wewangian, minyak esensial, persiapan
pemutihan dan zat lainnya untuk penggunaan binatu , pembersihan, pemolesan, penggeledahan dan persiapan abrasif,
minyak industri dan gemuk, lilin, pelumas, menyerap debu, membasahi dan mengikat komposisi, bahan bakar dan ilusi, lilin
dan sumbu untuk pencahayaan, ilmiah, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan,
mengukur, sinyal, mendeteksi, pengujian, memeriksa, menyelamatkan jiwa dan mengajar aparat dan instrumen, aparat dan
instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan
listrik , peralatan dan instrumen untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi atau memproses suara, gambar atau data,
media yang direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong,
mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, kasir, perangkat perhitungan, komputer dan perangkat periferal
komputer, pakaian selam, masker penyelam, penyumbat telinga untuk penyelam, klip hidung untuk penyelam dan perenang,
sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air , peralatan pemadam kebakaran,
peralatan dan instalasi untuk pencahayaan, pemanasan, pendinginan, menghasilkan uap, memasak, pengeringan, ventilasi,
pasokan air dan tujuan sanitasi, logam mulia dan paduan mereka, perhiasan, batu berharga dan semi-berharga, instrumen
horologis dan kronometrik, kertas dan kardus, bahan cetak, bahan bookbinding, foto, alat tulis dan persyaratan kantor, kecuali
furnitur, perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga, bahan gambar dan bahan untuk seniman, kuas, instruksional
dan bahan ajar , lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan kemasan, jenis printer, blok cetak, kulit dan imitasi kulit,
kulit hewan dan kulit, bagasi dan tas jinjing, payung dan payung, tongkat berjalan, cambuk, harness dan pelana, kerah, ikat
pinggang dan pakaian untuk hewan, furnitur, cermin, bingkai foto, wadah, bukan logam, untuk penyimpanan atau transportasi,
tulang yang tidak dikerjakan atau semi-bekerja, tanduk, tulang paus atau ibu mutiara , kerang, meerschaum, kuning kuning,
tekstil dan pengganti tekstil, linen rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, pakaian, alas kaki, headwear, kopi, teh, kakao dan
kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan sagu, tepung dan persiapan yang terbuat dari sereal, roti, kue kering dan
permen, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan lainnya, gula, madu, treacle, ragi, baking-powder, garam, bumbu,
rempah-rempah, diawetkan herbal, cuka , saus dan bumbu lainnya, es [air beku], memungkinkan pelanggan untuk dengan
mudah melihat dan membeli barang-barang ini dari toko ritel, katalog barang dagangan umum melalui mail order, telepon,
atau sarana telekomunikasi lainnya, atau dari situs web barang dagangan umum; organisasi, operasi dan pengawasan kartu
loyalitas, skema insentif dan promosi, loyalitas, insentif dan layanan program bonus; penyediaan saran dan informasi kepada
pelanggan dan calon pelanggan dalam pemilihan cat, pernis, pernis, pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu,
pewarna, pewarna, tinta untuk pencetakan, menandai dan mengukir, resin alami mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk
untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, pencetakan dan seni, kosmetik non-obat dan persiapan perlengkapan mandi,
dentifrices non-obat, wewangian, minyak esensial , persiapan pemutihan dan zat lain untuk penggunaan binatu, pembersihan,
pemolesan, menjelajahi dan abrasif persiapan, minyak industri dan lemak, lilin, pelumas, menyerap debu, membasahi dan
mengikat komposisi, bahan bakar dan ilusi, lilin dan sumbu untuk pencahayaan, ilmiah, penelitian, navigasi, survei, fotografi,
sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, sinyal, mendeteksi, pengujian, memeriksa, menyelamatkan jiwa
dan mengajar aparat dan instrumen, aparat dan instrumen untuk melakukan, switching, transformasi , mengumpulkan,
mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, mentransmisikan,
mereproduksi atau memproses suara, gambar atau data, media yang direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media
perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong, mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, kasir,
perangkat perhitungan, komputer dan perangkat periferal komputer, pakaian selam, masker penyelam, penyumbat telinga
untuk penyelam, klip hidung untuk penyelam dan perenang , sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk
berenang di bawah air, peralatan pemadam kebakaran, peralatan dan instalasi untuk pencahayaan, pemanasan, pendinginan,
pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan tujuan sanitasi, logam mulia dan paduan mereka,
perhiasan, batu berharga dan semi-berharga, instrumen horologis dan kronometrik, kertas dan kardus, materi cetak, bahan
bookbinding, foto, alat tulis dan persyaratan kantor, kecuali furnitur, perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga ,
bahan gambar dan bahan untuk seniman, kuas, bahan instruksional dan pengajaran, lembaran plastik, film dan tas untuk
pembungkus dan kemasan, jenis printer, blok cetak, kulit dan imitasi kulit, kulit hewan dan kulit, bagasi dan tas jinjing, payung
dan payung, tongkat berjalan, cambuk, harness dan pelana, kerah, ikat pinggang dan pakaian untuk hewan, furnitur, cermin,
bingkai foto, wadah, bukan logam, untuk penyimpanan atau transportasi , tulang, tanduk, dan tanduk yang tidak dikerjakan
atau semi-kerja, whalebone atau mother-of-pearl, kerang, meerschaum, amber kuning, tekstil dan pengganti tekstil, linen
rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, pakaian, alas kaki, headwear, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, pasta dan mie,
tapioka dan sagu, tepung dan persiapan yang terbuat dari sereal, roti, kue kering dan permen, cokelat, es krim, sorbet dan es
yang dapat dimakan lainnya, gula, madu, treacle , ragi, baking-powder, garam, bumbu, rempah-rempah, diawetkan herbal,
cuka, saus dan bumbu lainnya, es [air beku]===
===Furniture, cermin, bingkai foto.===
===Minyak industri dan lemak, lilin; Pelumas; bahan bakar dan illuminants; lilin dan sumbu untuk pencahayaan.; menyerap
debu, membasahi dan mengikat komposisi===
===Tekstil dan pengganti tekstil; linen rumah tangga; tirai tekstil atau plastik.===
===(Di dekat Cagoules); (Di dekat Plimsoles); Alas kaki; Blus; Bra; Celana; Celana pendek; Cocok; Gaun; Ikatan; Jaket;
Jeans; Jubah mandi; Jumper; Kardigan; Kaus; Kaus kaki; Kemeja; Legging; Mantel; Olahraga; Pakaian; Pelatih; Piyama;
Puncak; Rajut; Rok; Sabuk; Sandal; Sarung tangan; Sepatu; Sepatu bot; Sweater; Swimwear; Syal; T-shirt; T-shirt lengan
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panjang; Topi; bandana; baret; beanies (kacang- kacang); blazer militer; bra olahraga; bulu pullovers; celana dalam; celana
pendek baggy; celana pendek petinju; gaun ganti; gilets ,,,,,,; jaket berburu; jaket berjajar dan tidak bergaris; jaket bomber;
jaket flatiron; jaket kulit; jaket lilin; jaket rami; jaket stormbreaker; jaket tentara; jogging; kamisol; kaus berkerudung; kaus cetak
dan bordir; kemeja lengan pendek dan lengan panjang; kemeja polo; kulit dan pakaian kulit imitasi; mackintoshes (dalam
bahasa Inggris); mantel parit; menjalankan celana ketat; pakaian aktif; pakaian formal; pakaian kasual; pakaian olahraga;
pakaian santai; pakaian tidur; penutup kepala; ritsleting atasan; rompi; rugby puncak; sabuk yang terbuat dari kulit atau kulit
buatan.; sandal jepit; sarung tangan ski; sepatu kanvas; sepatu kulit; sepatu lari; sepatu olahraga; sepatu pantai; slip [pakaian
dalam]; t-shirt cetak; tas untuk sepatu ski; topi bisbol; topi memuncak; topi olahraga; yoga pakaian===
===CD, DVD; Chargers; Headphone; Helm; Kacamata; Kacamata hitam; Komputer; MP3 dan pemutar audio dan video format
digital lainnya; Mikrofon; Pedometer; Pengeras suara; Peralatan dan instrumen optik; Radio; Telepon; altimeter (di dekat
Altimeters); asisten digital pribadi; bagian dan aksesori untuk telepon, ponsel pintar, telepon seluler, perangkat navigasi satelit,
MP3 dan pemutar audio dan video format digital lainnya, kamera dan kamera video; bagian dan perlengkapan untuk semua
barang tersebut di atas; fascias, kasus, meliputi, membawa tas dan pemegang untuk telepon, ponsel pintar, telepon genggam,
perangkat navigasi satelit, MP3 dan format digital lainnya audio dan video pemain, kamera dan kamera video; film dan
rekaman video yang menampilkan musik, petualangan, dan/atau animasi; headphone musik; headphone nirkabel; headset
nirkabel; helm pelindung untuk digunakan dalam olahraga; helm pelindung untuk pakaian olahraga.; jaket pelampung; kabel,
yaitu kabel pengisian daya; kacamata olahraga; kacamata renang; kacamata ski; kalkulator saku; kartu bersandi, magnetik;
kartu memori; kasus, tali dan rantai untuk kacamata hitam, kacamata, kacamata ski dan kacamata olahraga; layar proyek;
pakaian selam; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; pembawa data magnetik, merekam disk; peralatan dan instrumen
fotografi; peralatan dan instrumen telekomunikasi; peralatan dan peralatan menyelam; peralatan untuk menghubungkan dan
mengisi daya perangkat elektronik digital portabel dan genggam; peralatan untuk merekam, transmisi atau reproduksi suara
atau gambar; perangkat elektronik digital portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau, dan
menerima teks, data, audio, gambar, video dan file digital; perangkat elektronik digital yang dapat dikenakan terutama terdiri
dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan,
memanipulasi, meninjau, dan menerima teks, data, audio, gambar, video dan file digital dan layar tampilan; perangkat
elektronik pribadi yang digunakan untuk melacak tujuan dan statistik kebugaran; perangkat elektronik yang dapat dikenakan,
yaitu, jam tangan, gelang, dan gelang yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital
pribadi, smartphone, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya;
perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh sehubungan dengan insentif
pelanggan dan program penghargaan loyalitas di bidang kesehatan, nutrisi, atletik, pakaian olahraga dan alas kaki atletik;
perangkat lunak komputer untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan,
memanipulasi, meninjau, dan menerima teks, data, audio, gambar, video dan file digital; perangkat lunak permainan komputer;
ponsel pintar; program permainan komputer; program sistem operasi komputer untuk perangkat elektronik yang dapat
dikenakan; rekaman suara musik yang dapat diunduh; tangan kit gratis untuk telepon; tas dan kasus untuk asisten digital
pribadi, penyelenggara elektronik, komputer tablet, dan perangkat e-book; tas laptop; telepon seluler; tikar untuk digunakan
dengan mouse komputer; wadah untuk lensa kontak===
===Jam; Perhiasan; Watches; batu mulia; instrumen horologis dan kronometrik; menonton band; menonton kasus; perhiasan
imitasi; suku cadang dan aksesori untuk semua barang tersebut di atas.; tali jam tangan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543650
: 19/02/2020 00:00:00
: 302020000012529 10/02/2020 IT
: MICROTEC S.R.L.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via Po, 53 I-30030 Mellaredo di Pianiga (VE)
: ERCOLE, BONINI
: CORSO FOGAZZARO, 8 I-36100 VICENZA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BIOCOMP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 1, 17
: ===Kantong sampah plastik; bahan plastik untuk kemasan; film plastik untuk kemasan; foil plastik untuk kemasan; gulungan
film plastik untuk kemasan; kantong belanja plastik; kantong kertas; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk
penggunaan rumah tangga; kantong plastik untuk penggunaan umum; kantong sampah kertas atau plastik; kotak yang terbuat
dari kertas atau kardus; tas [tas, amplop, kantong] kertas atau plastik, untuk kemasan.===
===Plastik yang tidak diproses dalam segala bentuk; aditif kimia untuk penggunaan industri; plastik yang tidak diproses untuk
penggunaan industri; resin buatan, tidak diproses; resin polimer tidak diproses; resin sintetis yang tidak diproses untuk
digunakan dalam pembuatan senyawa cetakan plastik; resin sintetis, tidak diproses; senyawa termoplastik.===
===Zat plastik, semi-olahan; bahan komposit plastik dalam bentuk profil, papan, blok, batang, bubuk, butiran dan pelet untuk
digunakan dalam manufaktur.; plastik semi-olahan dan resin untuk digunakan dalam pembuatan; resin elastomer termoplastik
dalam bentuk pelet dan granulasi untuk digunakan dalam pembuatan; resin polimer termoplastik semi-olahan untuk digunakan
dalam pembuatan; senyawa termoplastik dalam bentuk pelet dan granulasi untuk digunakan dalam pembuatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543860
: 19/02/2020 00:00:00
: 4055647 13/02/2020 ES
: HERSILL, S.L.

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Polígono Industrial Las Nieves, Calle Puerto de Navacerrada, 3 E-28935 Móstoles,
Madrid
: BALDER IP LAW, S.L.
: Paseo de la Castellana, 93 E-28046 MADRID

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HERSILL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 37, 10
: ===Layanan perakitan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan mesin medis, sanitasi dan bedah, peralatan dan instrumen,
peralatan ventilasi, peralatan listrik; pemasangan hisap, ventilasi, sistem anestesi; penyediaan informasi tentang perbaikan
atau pemeliharaan mesin medis dan peralatan.; perbaikan tas dan dompet, bagasi dan furnitur untuk penggunaan medis===
===Bedah, medis, gigi dan kedokteran hewan, terapi, analisis, elektrokardiografi, peralatan elektromedis dan elektronik dan
instrumen; Kateter; alat bantu pernapasan anestesi; alat hisap luka; alat hisap untuk digunakan dalam pengobatan untuk
menguras luka dan sayatan; alat hisap untuk penggunaan medis; alat pemantau anestesi; alat pemantau detak jantung; alat
pemantau elektronik untuk penggunaan medis; alat traksi; alat uji fungsi paru untuk penggunaan medis; alat untuk diagnosis
medis; aspirator hidung; aspirator sekresi manual dan listrik; bahan perban; cannulae (Di dekat Cannulae); detektor gas untuk
penggunaan medis; elektroda untuk penggunaan medis; furnitur khusus dibuat untuk penggunaan medis.; gunting untuk
penggunaan medis; inhalator oksigen untuk penggunaan medis, dijual kosong; instrumen serat optik untuk penggunaan
medis; instrumen untuk ventilasi pasien; insufflator; kantong untuk mengumpulkan cairan tubuh dan limbah; kasus yang
dipasang untuk instrumen medis; klem untuk penggunaan medis; konsentritor oksigen untuk aplikasi medis; laringoskop;
lengan kompresi untuk ekstremitas; manometer untuk penggunaan medis; masker medis; masker resusitasi oksigen,
pernapasan, wajah dan kardiopulmoner untuk penggunaan medis; mesin jantung-paru-paru buatan; monitor konsentrasi
oksigen untuk penggunaan medis; monitor pernapasan [medis]; monitor tekanan untuk penggunaan medis; nampan untuk
memegang instrumen medis; oksigenator untuk penggunaan medis; pemegang tas hisap untuk penggunaan medis;
penganalisis gas napas untuk diagnostik medis; penganalisis konsentrasi oksigen untuk penggunaan medis; peralatan
anestesi; peralatan kebidanan; peralatan medis untuk mengobati kondisi pernapasan dan membantu pernapasan; peralatan
pemantauan elektrokardiograf; peralatan pemantauan fisiologis untuk penggunaan medis; peralatan resusitasi; peralatan
untuk memantau tanda-tanda vital; peralatan untuk memproduksi oksigen untuk tujuan medis; peralatan untuk mengurangi
kesulitan bernapas, penyakit paru-paru dan penyakit; peralatan untuk pemberian obat-obatan; perangkat terapeutik dan
bantuan untuk penyandang cacat; perban klip; pompa untuk penggunaan medis, bedah dan kedokteran hewan; probe vakum
untuk penggunaan medis; selimut pemanas medis untuk pasien; spirometers (spirometers); splints untuk penggunaan medis;
stimulator elektronik untuk penggunaan medis; tabung aspirasi; tabung endotrakeal; tabung untuk penggunaan medis; tas
hisap untuk penggunaan medis; topeng anestesi; vaporizers untuk penggunaan medis; ventilator medis; ventilator untuk
penggunaan medis; wadah khusus untuk limbah medis; wadah pengumpulan cairan untuk penggunaan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201528574
: 20/02/2020 00:00:00
: 42172652 07/11/2019 CN
: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen
:
: 11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 North Third Ring Road East,
Dongcheng District 100013 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HUAWEI M-Pencil
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Camcorder; Download emoticon untuk ponsel; Earphone; Headphone; Jalur data USB atau kabel data; Jalur data USB
atau kabel data untuk ponsel; Layar sentuh; Mikrofon; Modem; Pedometer; Pengeras suara; Peralatan Telekomunikasi dalam
bentuk perhiasan dan; Program komputer, dapat diunduh; Radio; Stand diadaptasi untuk komputer tablet; Terminal layar
sentuh interaktif; Timbangan; Timbangan dengan Penganalisis massa tubuh; alat analisis udara; alat pemantauan, selain
untuk keperluan medis; alat transmisi suara; antarmuka audio; aplikasi perangkat lunak komputer, download; aplikasi
perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; asisten digital pribadi (PDA); bahan untuk listrik utama (kabel, kabel); baterai
listrik; bingkai foto digital; biochip; buku harian elektronik; case untuk smartphone; central processing unit (prosesor) untuk
memproses informasi, data, suara dan gambar; chip (sirkuit terpadu); chip elektronik; cincin pintar; colokan listrik; detektor
inframerah; disimpan alat dikendalikan program switching telepon; display kristal cair (LCD); display panel datar yang fleksibel
untuk komputer; equalizers (peralatan audio); film pelindung diadaptasi untuk smartphone; fobs kunci elektronik menjadi alat
kendali jarak jauh; gelang terhubung (alat ukur); grafis download untuk ponsel; headset realitas maya; instrumen pengujian
gas; interkom; jam tangan pintar; kacamata pintar; kamera (fotografi); kamera pencitraan termal; kamus elektronik genggam;
kartu dengan sirkuit terintegrasi; kartu identitas yang disandikan; kartu sirkuit terpadu (kartu pintar); kenangan komputer;
keyboard komputer; komputer klien tipis; komputer laptop; komputer tablet; komputer yang bisa dipakai; kotak hitam (perekam
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data); kunci pintu digital; layar video; lemari untuk pengeras suara; lembaran elektronik musik, download; lengan untuk laptop;
lensa optik; lensa selfie; liquid crystal display (LCD) dengan layar besar; mencakup untuk smartphone; mengajar robot;
menyediakan; monitor tampilan video yang dapat dipakai; monitor video; motherboard komputer; mouse (periferal komputer);
notebook komputer; papan memori; papan sirkuit tercetak; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; pemancar sinyal
elektronik; pemegang untuk ponsel; pemutar media portabel; pena cahaya; pena dengan ujung konduktif untuk layar sentuh;
pena elektronik; pena elektronik (unit tampilan visual); pena layar sentuh; pengidentifikasi sidik jari; pengisi daya untuk baterai
listrik; peralatan komunikasi jaringan; peralatan radio jarak pendek; peralatan televisi; peralatan televisi untuk kendaraan;
perangkat keras komputer; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau
download; perangkat pengenalan wajah manusia; perekam video digital untuk kendaraan; platform perangkat lunak komputer,
direkam atau didownload; printer gambar video; program komputer, direkam; program pengoperasian komputer, direkam;
prosesor sinyal digital; publikasi elektronik, dapat diunduh; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot laboratorium;
robot pengintai keamanan; sampul untuk komputer tablet; sensor; set transmisi (telekomunikasi); set-top box; sirkuit tercetak;
sirkuit terpadu; sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci; smartphone; smartphone yang dipasang di
pergelangan tangan; soket listrik; stasiun cuaca digital; stylus kapasitif untuk layar sentuh; stylus komputer.; sumber daya
seluler (baterai isi ulang); tampilan panel datar; tas diadaptasi untuk laptop; televisi liquid crystal display (LCD); televisi ultra
high-definition (UHD); timbangan elektronik digital portabel; timbangan kamar mandi; token keamanan (perangkat enkripsi);
tongkat selfie (monopod genggam); tongkat selfie untuk ponsel; transponder; unit efek listrik dan elektronik untuk alat musik;
unit pemrosesan grafis? prosesor); unit pemrosesan pusat (prosesor); unit pemrosesan sentral komputer (prosesor); unit pusat
alarm===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 160-1 KOMAGATANI, HABIKINO-SHI OSAKA 583-0841
:
: TORANOMON MITSUI Building 9F, 8-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo
100-0013

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CHOYA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 33
: ===Minuman keras yang dibumbui dengan ekstrak prem Jepang (umeshu); minuman beralkohol (kecuali bir).===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 10-22, Minami-Karasuyama 1-chome, Setagaya-ku Tokyo 157-8567
:
: YAMADA PATENT OFFICE 2F, Nasta Bldg., 12-16 Nihombashitomizawacho, Chuoku Tokyo 103-0006

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: utena PLUS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik; Parfum; Perlengkapan mandi; Sabun; Shampoo; Wewangian; dupa.; pasta gigi; topeng kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529590
: 20/02/2020 00:00:00
: 30 2019 019 864 26/08/2019 DE
: OSRAM GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Marcel-Breuer-Straße 6 80807 München
:
:

Tipe Merek

: M0020201528695
: 20/02/2020 00:00:00
: 2020-016637 17/02/2020 JP
: CHOYA UMESHU CO., LTD.

: M0020201529501
: 20/02/2020 00:00:00
:
: UTENA CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Merek Lukisan
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:
: ICUTRONIC
:

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

: M0020201531150
: 20/02/2020 00:00:00
:
: LABORATORIOS NORMON, S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ronda de Valdecarrizo, 6 E-28760 Tres Cantos Madrid
:
: Bravo Murillo, 373 - 3°A E-28020 Madrid

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: OPTOVITE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Produk farmasi dari semua jenis dan untuk penggunaan hewan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ie Marunouchi BLD 11F, 1-15-20 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-shi Aichi 460-0002
:
: Marunouchi YS BLD. 5B, 9-16 Marunouchi 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi Aichi 4600002

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SystemMetrix
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 42
: ===Desain perangkat lunak AD / CAM dan perangkat lunak komputer lainnya, pemrograman perangkat lunak CAD / CAM dan
perangkat lunak komputer lainnya, atau pemeliharaan perangkat lunak CAD / CAM dan perangkat lunak komputer lainnya;
konversi data CAD / CAM dan lainnya.; menyediakan perangkat lunak CAD / CAM yang tidak dapat diunduh dan perangkat
lunak komputer lainnya yang tidak dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535688
: 20/02/2020 00:00:00
: 88743583 31/12/2019 US
: AGBANGA KARITE, INC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 8109 RIVER DR SE OLYMPIA WA 98501
:
: 1201 Third Avenue, Suite 4900 Seattle WA 98101

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ALAFFIA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 36
: ===Body Scrub kosmetik; Krim kosmetik, lotion tubuh, sabun dan shampo, minyak kosmetik, kondisioner; Neem minyak untuk
tujuan kosmetik; Produk penata rambut; Sabun Bar; Shea Butter untuk tujuan kosmetik; Wewangian; balm non-obat untuk

:
: 9
: ===Peralatan dan instrumen untuk melakukan, mendistribusikan, mengubah, menyimpan, mengatur atau mengendalikan
listrik, terutama transformator elektronik dan ballast elektronik untuk pengoperasian lampu listrik, tokoh-tokoh dan diode
pendaran (LED); bagian dari barang tersebut di atas.===

: M0020201533237
: 20/02/2020 00:00:00
:
: SystemMetrix Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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digunakan pada bibir dan kulit; balsem tubuh; bibir balsem; bibir masker; bibir scrub; deodoran pribadi; detangler rambut; gel
kulit; gel rambut; kabut wajah; krim cukur; krim mata; krim rambut; krim wajah; kulit krim; kulit toner; lotion cukur; lotion wajah;
mandi busa; mandi busa untuk bayi dan anak; mandi gel; masker kecantikan wajah; masker kosmetik; masker rambut;
mencuci tubuh; minyak kelapa untuk tujuan kosmetik; minyak rambut; pelembab kulit; pelembab rambut; pembersih kulit;
pembersih wajah; produk perawatan rambut untuk bayi dan anak, yaitu, pelembab rambut, kondisioner, detangler, dan
sampo.; produk perawatan tubuh untuk bayi dan anak, yaitu, Body Wash, sabun, lotion, krim, balsem, dan pelembab; sabun
krim tubuh; sabun non obat; sabun tangan; scrub wajah; serum Kecantikan; toner wajah; tonik rambut===
===Jasa penggalangan dana amal; Layanan yayasan amal, yaitu memberikan kegiatan penggalangan dana untuk
mendukung layanan keuangan, pendidikan, infrastruktur, dan transportasi bagi masyarakat Afrika.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536069
: 20/02/2020 00:00:00
: 30 2020 101 671 06/02/2020 DE
: Roland Berger Holding GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sederanger 1 80538 München
: Page, White & Farrer Germany LLP
: Widenmayerstr. 10 80538 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Roland Berger N3XT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 41, 9, 42
: ===Konsultasi bisnis dan layanan penasihat; analisis data riset pasar; analisis data riset pasar dan Statistik; analisis penilaian
yang berkaitan dengan manajemen bisnis; analisis sistem manajemen bisnis; kompilasi data untuk orang lain; konsultasi dan
informasi mengenai akuntansi; konsultasi manajemen personil; konsultasi manajemen risiko [bisnis]; konsultasi mengenai
strategi bisnis; layanan analisis data bisnis; layanan penasihat dan informasi dalam organisasi bisnis dan manajemen; layanan
strategi bisnis; manajemen file terkomputerisasi; mengumpulkan informasi untuk bisnis; menyediakan dukungan start-up
manajemen bisnis untuk bisnis lain.; pengolahan hasil survei bisnis; penyediaan data ter komputerisasi yang berkaitan
dengan; peramalan dan analisa ekonomi; perencanaan bisnis strategis; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran
strategis; saran manajemen===
===Perencanaan dan manajemen keuangan; evaluasi data biro kredit; konsultasi investasi modal.; layanan basis data
keuangan; melakukan studi kelayakan keuangan===
===Kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis;
layanan pendidikan yang berkaitan dengan komputer; layanan penerbitan on-line; mengatur dan menyelenggarakan seminar;
menyelenggarakan konferensi bisnis.; perencanaan konferensi untuk tujuan pendidikan; perencanaan kuliah untuk tujuan
pendidikan; perencanaan seminar untuk tujuan pendidikan===
===Perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak; perangkat lunak bisnis.; perangkat
lunak komputer untuk tujuan bisnis; perangkat lunak manajemen bisnis; perangkat lunak untuk analisis data bisnis===
===Pengembangan, pemrograman, dan implementasi perangkat lunak; desain perangkat lunak realitas virtual; instalasi,
pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; layanan komputer untuk
analisis data; layanan konsultasi untuk menganalisis sistem informasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
bisnis yang tidak dapat diunduh; pemeliharaan perangkat lunak basis data; pengembangan basis data; pengembangan
perangkat lunak; teknologi informasi [IT] konsultasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536111
: 20/02/2020 00:00:00
: 30 2020 101 682 06/02/2020 DE
: Roland Berger Holding GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sederanger 1 80538 München
: Page, White & Farrer Germany LLP
: Widenmayerstr. 10 80538 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BN3XT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 41, 9, 42
: ===Konsultasi bisnis dan layanan penasihat; analisis data riset pasar; analisis data riset pasar dan Statistik; analisis penilaian

540 Etiket

540 Etiket

yang berkaitan dengan manajemen bisnis; analisis sistem manajemen bisnis; kompilasi data untuk orang lain; konsultasi dan
informasi mengenai akuntansi; konsultasi manajemen personil; konsultasi manajemen risiko [bisnis]; konsultasi mengenai
strategi bisnis; layanan analisis data bisnis; layanan penasihat dan informasi dalam organisasi bisnis dan manajemen; layanan
strategi bisnis; manajemen file terkomputerisasi; mengumpulkan informasi untuk bisnis; menyediakan dukungan start-up
manajemen bisnis untuk bisnis lain.; pengolahan hasil survei bisnis; penyediaan data ter komputerisasi yang berkaitan
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dengan; peramalan dan analisa ekonomi; perencanaan bisnis strategis; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran
strategis; saran manajemen===
===Perencanaan dan manajemen keuangan; evaluasi data biro kredit; konsultasi investasi modal.; layanan basis data
keuangan; melakukan studi kelayakan keuangan===
===Kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis;
layanan pendidikan yang berkaitan dengan komputer; layanan penerbitan on-line; mengatur dan menyelenggarakan seminar;
menyelenggarakan konferensi bisnis.; perencanaan konferensi untuk tujuan pendidikan; perencanaan kuliah untuk tujuan
pendidikan; perencanaan seminar untuk tujuan pendidikan===
===Perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak; perangkat lunak bisnis.; perangkat
lunak komputer untuk tujuan bisnis; perangkat lunak manajemen bisnis; perangkat lunak untuk analisis data bisnis===
===Pengembangan, pemrograman, dan implementasi perangkat lunak; desain perangkat lunak realitas virtual; instalasi,
pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; layanan komputer untuk
analisis data; layanan konsultasi untuk menganalisis sistem informasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
bisnis yang tidak dapat diunduh; pemeliharaan perangkat lunak basis data; pengembangan basis data; pengembangan
perangkat lunak; teknologi informasi [IT] konsultasi.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537383
: 20/02/2020 00:00:00
: 018111148 22/08/2019 EM
: Birkenstock Sales GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rheinstraße 10 53560 Vettelschoß
: CMS HASCHE SIGLE PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN UND
: Kranhaus 1, Im Zollhafen 18 50678 Köln

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BIRKIBUC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 24, 25
: ===Bagian dan aksesoris untuk semua barang tersebut di atas, termasuk dalam kelas ini.; Payung dan payung; bagasi, tas,
dompet, dan operator lainnya; kasus kunci, label, tas belanja dan tas ember, dompet koin; kulit dan kulit imitasi, pelts dan kulit,
dan barang-barang yang dibuat darinya, yaitu ketebalan, tali, tali, kulit kari, penutup furnitur kulit, kulit untuk furnitur, kulit untuk
sepatu dan sandal, kulit imitasi untuk sepatu dan sandal, kotak yang terbuat dari kulit, kasus dokumen kulit, pemegang kartu
yang terbuat dari kulit, lembaran kulit untuk digunakan dalam pembuatan; kulit untuk sabuk, kulit imitasi untuk sabuk; tas topi,
pemegang peta, wadah kemasan, tag untuk tas golf, semua hal tersebut di atas terbuat dari kulit===
===Bahan tekstil, khususnya kain untuk pembuatan sepatu, bahan tekstil untuk sepatu, kain dilapisi, bahan tekstil tenun
dilapisi, kain katun, kain berbondong-bondong, kain cetak, bahan tekstil sintetis; bahan penutup untuk alas kaki.; barang
tekstil, dan pengganti barang tekstil, khususnya tekstil untuk sepatu, merasa dan merasa kain, kain non-woven, kain nonwoven untuk digunakan dengan lapisan===
===Penutup kepala (terutama topi); alas kaki, khususnya sepatu, sepatu rendah, sepatu renda-up, sepatu datar, sepatu kets,
sepatu dek, sandal, sandal mandi, sandal, bakiak, sepatu bot; bagian dan aksesoris untuk semua barang tersebut di atas,
termasuk dalam kelas ini, khususnya sol, outsoles, sol dalam, sol dalam cetakan, tumit dan potongan baji build-up, alas kaki
gabus, strip baji perbaikan, potongan sol luar, potongan midsole, pemisah kaki, penutup untuk alas kaki, atas untuk sepatu;
pakaian, khususnya ikat pinggang, syal leher [muffler], kaus kaki; sabuk kulit, imitasi kulit, bulu dan kulit hewan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537457
: 20/02/2020 00:00:00
: 7020190001182 28/10/2019 KR
: Autonics Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 18, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu Busan, 612-070
: Cho, Chul Hyun (Oori Patent & Law Office)
: 13F, Yeosam Bldg., 123, Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Autonics
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Counter; Pemindai 3D; Relay; Sensor foto; Timer; Wattmeter; amperemeter; detektor kecepatan laser.; encoder putar;

540 Etiket

540 Etiket

higrometer; indikator kecepatan; indikator suhu; indikator tekanan; indikator untuk listrik; jarak jauh I/O (input/output) aparat
untuk digunakan dalam sistem bus lapangan; kabel serat optik; kamera untuk industri; kontak listrik; konverter saat ini; laser
range finders (dalam jarak laser); layar panel sentuh; meter frekuensi; mikrometer optik; oleh tachometers; panel meter;
pemancar kelembaban; pemancar suhu; pemancar tekanan; pemindai barcode; pemindai cahaya; pemindai laser; pengendali
daya; pengontrol sensor; pengontrol suhu; pengontrol tekanan; pengukur tekanan; peralatan dan instrumen kontrol otomatis;
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peralatan pengatur, listrik; peralatan untuk catu daya; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
visi mesin; perangkat kontrol arus listrik; perekam penyeimbang otomatis elektronik; perekam suhu elektronik, selain untuk
penggunaan medis; perekam suhu untuk tujuan ilmiah atau laboratorium; perekam tekanan; relai solid state; sakelar batas;
sakelar listrik; sakelar pintu; saklar cam; sensor aliran; sensor area; sensor jarak dekat; sensor jarak jauh; sensor
keselamatan; sensor laser; sensor lidar; sensor penglihatan; sensor perpindahan; sensor pola; sensor posisi; sensor serat
optik; sensor suhu; sensor tekanan; sensor tubuh manusia; sensor ultrasonik; sensor warna; sistem kamera keselamatan; tirai
cahaya; transduser daya; unit tampilan; voltmeter===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201541183
: 20/02/2020 00:00:00
:
: Obagi Cosmeceuticals LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3760 Kilroy Airport Way, Suite 500 Long Beach CA 90806
: Kathryn E. Smith WOOD HERRON & EVANS LLP
: 441 Vine Street, 2700 Carew Tower Cincinnati OH 45202

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SKINCLUSION
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 45
: ===Mempromosikan kesadaran masyarakat akan keragaman budaya dan etnis, kesetaraan budaya dan etnis dan isu-isu
antarbudaya; memberikan informasi konsumen di bidang persiapan perawatan kulit dan produk perawatan kulit;
mempromosikan kesadaran masyarakat akan perlunya inklusivitas budaya dan etnis dalam masyarakat; promosi penjualan
untuk orang lain di bidang persiapan perawatan kulit dan produk perawatan kulit melalui situs web Internet.===
===Menyediakan situs web yang menampilkan informasi yang berkaitan dengan beragam budaya manusia dan keyakinan
dan gaya hidup terkait (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - Aturan 13 (2) (b) Peraturan); layanan
jejaring sosial on-line di bidang keragaman budaya dan etnis, kesetaraan budaya dan etnis, isu-isu antarbudaya dan
inklusivitas budaya dan etnis dalam masyarakat.; menyediakan situs web yang menampilkan informasi keadilan sosial dalam
kaitannya dengan keragaman budaya dan etnis, kesetaraan budaya dan etnis, isu-isu antarbudaya dan inklusivitas budaya
dan etnis dalam masyarakat (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - Aturan 13 (2) (b) Peraturan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543859
: 20/02/2020 00:00:00
: 018112858 23/08/2019 EM
: BIOCHEM Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Küstermeyerstr. 16 49393 Lohne
: KADOR & PARTNER
: Corneliusstr. 15 80469 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RumiPro
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5, 31
: ===Bahan pakan medis dan aditif; aditif bahan makanan medis untuk penggunaan hewan; aditif non-medis untuk bahan
makanan untuk hewan.; aditif obat untuk makanan hewani; aditif pakan ternak obat untuk unggas, ternak, babi dan kuda;
nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen makanan untuk hewan; pakan ternak obat===
===Bahan makanan hewani; bahan makanan untuk unggas, sapi, babi dan kuda.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: M0020201545495
: 20/02/2020 00:00:00
: 43968231 22/01/2020 CN dan 43968226 22/01/2020 CN
: Huawei Technologies Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen 518129
Guangdong
: Unitalen Attorneys At Law
: Room 30703, 7th Floor, Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang
District 100004 Beijing

: Merek Lukisan
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: AutoOmics
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Camcorder; Earphone; Komputer; Pengeras suara; Ponsel; Program operasi komputer, direkam; Smartphone; Timbangan;
akselerator grafis; alat pengenalan wajah; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak
smartphone, dapat diunduh; chips [sirkuit terpadu]; headset realitas virtual; kamera [fotografi]; komputer yang dapat
dikenakan; layar video.; monitor tampilan video yang dapat dikenakan; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; peralatan
global positioning system [GPS]; peralatan pemrosesan data; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan
televisi; perangkat memori komputer; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; program komputer, dapat
diunduh; program komputer, direkam; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; telepon video; unit pemrosesan pusat
[prosesor]; unit pemrosesan pusat komputer===
===Penelitian teknologi; desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; komputasi awan; konsultasi dalam desain
dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi desain situs web; konsultasi keamanan komputer; konsultasi
perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi informasi [TI]; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi
telekomunikasi; konversi data atau dokumen dari media fisik ke elektronik; konversi data program dan data komputer [bukan
konversi fisik]; layanan laboratorium medis; layanan penelitian medis; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain;
memperbarui perangkat lunak komputer; menyediakan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs
web; menyediakan mesin pencari untuk internet; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer;
pemrograman komputer di bidang medis; pemulihan data komputer; penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang
lain; penelitian ilmiah; penelitian medis.; pengembangan perangkat lunak driver dan sistem operasi; pengembangan sediaan
farmasi dan obat-obatan; penyelidikan ilmiah untuk tujuan medis; penyewaan server web; penyimpanan data elektronik; studi
proyek teknis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201546322
: 20/02/2020 00:00:00
: 43126980 17/12/2019 CN dan 43126142 17/12/2019 CN
: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen
: NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.
: 11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 North Third Ring Road East,
Dongcheng District 100013 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MindData
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Komputer; Modem; Robot telepresence; Sensor; Smartphone; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi
perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; chip (sirkuit terpadu); chip elektronik; komputer notebook.; memori komputer;
mengajar robot; mesin pembelajaran; mesin pembelajaran untuk pengajaran elektronik; monitor tampilan video yang dapat
dikenakan; monitor video; papan tulis interaktif elektronik; penerima (audio - dan video -); penganalisis informasi genomik;
peralatan komunikasi jaringan; peralatan pemrosesan data; peralatan transmisi nirkabel informasi suara; perangkat lunak
komputer, direkam; perangkat terdengar elektronik untuk digunakan dengan buku, yaitu, perangkat audio untuk buku audio;
program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer, direkam; program operasi komputer, direkam;
robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot laboratorium; robot pengawasan keamanan; server jaringan; terminal layar
sentuh interaktif; unit pemrosesan pusat (prosesor) untuk memproses informasi, data, suara, dan gambar===
===Konsultasi perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan jaringan komputer nirkabel; desain dan pengembangan
perangkat lunak pesan instan; desain dan pengembangan perangkat lunak realitas virtual.; desain perangkat lunak komputer;
desain perangkat lunak pemrosesan gambar; komputasi awan; konsultasi dalam desain dan pengembangan perangkat keras
komputer; konsultasi keamanan komputer; konsultasi teknologi informasi (TI); konsultasi teknologi komputer; konsultasi
teknologi telekomunikasi; konversi data informasi elektronik; layanan konfigurasi jaringan komputer; layanan teknologi
informasi yang disediakan secara outsourcing; memperbarui perangkat lunak komputer; pemeliharaan dan pembaruan
perangkat lunak komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer untuk keamanan dan pencegahan risiko; penelitian di
bidang kecerdasan buatan; pengembangan perangkat lunak dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pengembangan
perangkat lunak driver dan sistem operasi; pengembangan perangkat lunak untuk sekuritas sistem operasi jaringan; pengujian
fungsi alat berat; penyimpanan data elektronik; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; platform sebagai layanan [PaaS]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549285
: 20/02/2020 00:00:00
:
: ACTANIS S.A.

Alamat Pemohon

: Avenida Italia, n° 2 Centro de Transporte de Coslada (C.T.C.) E-28820 Madrid

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Paola Tessarolo
: Calle Casp, 51 Piso 10° 5a E-08010 Barcelona

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: actanis project cargo NOATUM LOGISTICS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pantone 1805, pantone 652, pantone 654 and pantone 655
: 39
: ===Layanan transportasi laut, darat dan udara; informasi mengenai perjalanan dan berkaitan dengan pengangkutan barang
dagangan; informasi transportasi; jasa charter, chartering transportasi, sea charter; jasa konsultasi mengenai transportasi; jasa
penanganan kargo; jasa pengiriman; kontainer dan layanan transportasi barang dagangan; layanan informasi yang berkaitan
dengan jadwal transportasi; menyediakan informasi yang berkaitan dengan pelabuhan dan transportasi barang dagangan;
organisasi transportasi; organisasi transportasi barang dagangan melalui laut, darat dan udara; penanganan kontainer;
pengiriman barang dagangan dan kargo; pengiriman kargo antar pelabuhan; penyediaan informasi yang berkaitan dengan tarif
(transportasi).; penyewaan gudang, depot, ruang penyimpanan di gudang dan kontainer, penyimpanan dan pergudangan
barang dagangan dan kontainer; penyewaan kontainer; penyimpanan kontainer; stevedoring layanan; transportasi logistik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201270154
: 21/02/2020 00:00:00
:
: Moomin Characters Oy Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Salmisaarenranta 7 M FI-00180 Helsinki
:
: Kasarmikatu 21 A FI-00130 Helsinki

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LITTLE MY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 18, 35, 20, 21, 9, 41, 25, 43, 28
: ===Kartu pos; Kertas, kardus; Perangko; alat tulis; album prangko dan koin; amplop; bahan ajar [kecuali peralatan]; bahan
gambar dan instrumen; bahan pengajaran dan pengajaran (kecuali peralatan); bahan plastik untuk kemasan (tidak termasuk
dalam kelas lain); bahan seniman; bantalan Meja; bendera; buku; buku, buku catatan, buku cerita, buku kegiatan, komik, buku
mewarnai, buku kegiatan anak-anak; dekorasi dan ornamen yang terbuat dari kertas atau kartu; folder [alat tulis]; folder untuk
makalah; foto-foto; instrumen dan bahan tulisan; kalender; kantong kertas; kartu acara; kartu-kartu; kemasan hadiah, bungkus
kado dan kertas pembungkus kado; kertas pembungkus, kertas pembungkus dan bahan pembungkus; kertas perkamen;
kertas toilet dan gulungan dapur; koran, majalah; kotak dan kotak pensil; kotak kardus; krayon pastel; kuas cat; lembar memo,
album foto; linen meja kertas; majalah; majalah komik; materi cetakan; materi penjilidan; meja serbet kertas;
mendokumentasikan portofolio; menghapus papan menghapus.; mesin tik dan persyaratan kantor (kecuali furnitur); papan
kertas atau kardus; papan tulis memiliki sifat magnetik; pasta dan lem untuk keperluan alat tulis dan rumah tangga; pembalut
[alat tulis], buku; penanda buku; penghapus karet; penguasa; perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga;
perlengkapan sekolah [alat tulis], pena, penholder; pita perekat dan dispenser; poster; publikasi cetak; serbet kertas; set pensil
warna; soket terbuat dari kertas atau karton; stiker [alat tulis]; tikar [tatakan gelas] kartu atau kardus; tisu kertas===
===Batang dan tas bepergian; Tag Bagasi; dompet kosmetik; kerah, timah, dan tali kekang untuk hewan peliharaan.; payung
dan payung; sabuk bahu; tali untuk bagasi dan tas; tas; tas belanja; tas ikat pinggang dan tas pinggul; tas kasual, dompet, tas,
ransel dan operator lainnya===
===Administrasi Bisnis; Administrasi Bisnis waralaba.; Iklan; Layanan eceran dalam kaitannya dengan pakaian, tekstil, kain
furnishing, tekstil barang, mebel, kerajinan persyaratan, alat tulis, perlengkapan sekolah, persyaratan kantor, linen, perabotan
artikel, tas, Produk Kecantikan, peralatan rumah tangga dan dapur, barang yang terbuat dari kaca, kristal, porselen, gerabah,
logam mulia, perabotan dan peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik, perampok atau kayu, logam hardware, mainan,
Permainan, produk kosmetik dan karya seni; Layanan iklan online; Layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan
untuk tujuan komersial, promosi dan iklan; Manajemen Bisnis; administrasi bisnis toko ritel; fungsi Kantor===
===Mebel, cermin; alat kelengkapan pintu, gerbang dan jendela; benda kayu dekoratif; cermin genggam; furnitur untuk anakanak; gantungan baju dan gantungan baju; guling; keranjang; lemari dan kotak penyimpanan yang terbuat dari kayu; meja dan
kursi; papan di sifat furnitur; pasak pelapis [kait yang dipasang di dinding] bukan logam; patung yang terbuat dari plastik;
perumahan hewan dan tempat tidur.; ponsel menjadi artikel dekoratif; rak; tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan
bantal===
===Lilin; Mug; Peralatan rumah tangga atau dapur dan kontainer; artikel untuk tujuan pembersihan; barang berkebun, kecuali
alat berkebun; botol dan botol vakum; celengan babi; cincin lilin; gelas minuman; kabaret [nampan]; karya seni yang terbuat
dari kaca; karya seni, dari porselen, terakota atau kaca; kuas (kecuali kuas); kudeta dan vas bunga; panci, wajan, piring oven;
patung yang terbuat dari gelas atau porselen.; patung-patung Cina atau kaca; peralatan kosmetik dan toilet dan barangbarang kamar mandi; piring untuk memasak, bukan dari logam; piring, baskom [mangkuk]; potholders; sikat gigi dan
pemegang sikat gigi; sisir dan spons; stoples penyimpanan; wadah sekali pakai===
===CD dan DVD; Ilmiah, bahari, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, pengecekan
(pengawasan), peralatan dan instrumen pengajaran yang menyelamatkan jiwa dan mengajar; Termometer; compact disc,
DVD dan media perekaman digital lainnya; disc mencerminkan untuk dipakai; film sinematografi, film animasi; film

540 Etiket
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sinematografi, kartun animasi; jaket keselamatan; kacamata, kacamata hitam; kalkulator, alat pengolah data, komputer; kartu
debit, kartu kredit, dan kartu pembayaran yang dikodekan; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; label magnetik.;
magnet dekoratif; operator data magnetik, cakram rekaman; pemegang cd dan DVD dan dompet penyimpanan; penutup untuk
ponsel, komputer jinjing dan tablet; peralatan dan instrumen untuk melakukan, mengalihkan, mentransformasikan,
mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan listrik, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau
gambar; perangkat lunak Permainan; perangkat lunak komputer; perangkat membaca elektronik; program komputer dan
program permainan komputer; publikasi yang dapat didownload; sling untuk peralatan elektronik; stik memori; tablet; tas,
kasing dan selongsong untuk menyimpan dan membawa telepon, komputer, pemutar mp3, pemutar cd, pemutar DVD,
headphone dan kamera; tikar mouse===
===Fan klub Layanan; Hiburan; Hiburan, dan Layanan Taman Hiburan; Layanan Perpustakaan online.; Pendidikan; film
sinematografi produksi dan pengembangan, animasi, kartun animasi dan program televisi; kegiatan olahraga dan budaya;
menyediakan pelatihan; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyelenggarakan pesta dan acara;
penyediaan hiburan on-line; penyediaan on-line permainan komputer; produksi drama; produksi musik; publikasi dan kegiatan
penerbitan===
===Masquerade kostum; Pakaian, alas kaki, tutup kepala; Sandal; bayi tumbuh; blouson, kemeja, celana, rok, celana pendek,
jaket; celemek [pakaian]; ikatan; jubah mandi, gaun ganti; kaus kaki dan celana ketat; kostum Renang; mantel; overall;
pakaian dalam, celana, bra; pakaian kostum menjadi mainan anak-anak.; pakaian luar; pakaian untuk anak; piyama; sabuk
[pakaian], garter; sarung tangan, sarung tangan; sepatu bot; syal dan bandana; topi rajutan, tutup kepala, topi dengan
visor===
===Kafetaria; Layanan Hotel.; Layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; akomodasi sementara; layanan
restoran===
===Action Toy patung; Inflatable kolam renang untuk penggunaan rekreasi [mainan]; Jigsaw Puzzle; Permainan dan mainan;
Ski, skate board; alat permainan elektronik; alat permainan video; alat untuk game; artikel senam dan olahraga tidak termasuk
dalam kelas lain; balon; bermain kartu; boneka; dekorasi meriah untuk pohon Natal; dekorasi untuk pohon Natal; lelucon
praktis; mainan berbagai aktivitas anak-anak; mainan, mainan boneka, mainan air, mainan kayu, mainan yang terbuat dari
plastik; mekanik dan permainan elektronik; merakit mainan; peralatan Fairground dan Playground; peralatan memancing;
permainan elektronik; sembilan orang set Morris; sirip untuk berenang atau berenang mengapung; tas khusus disesuaikan
untuk peralatan olahraga; tas, kasus dan lengan untuk menyimpan dan membawa aparat untuk permainan.; tindakan listrik
mainan; unit genggam untuk memainkan game elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528654
: 21/02/2020 00:00:00
:
: Patricio Alvarez

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 116 Willow St Tauranga Tauranga 3110
:
: Aon Centre, Level 22, 1 Willis Street Wellington 6011

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ONE LOVE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25, 41
: ===Artikel pakaian; pakaian jadi; pakaian kasual; pakaian siap pakai; pakaian tahan air.; pakaian tahan hujan===
===Mengatur festival; layanan festival musik; layanan hiburan musik; layanan konser musik; layanan musik live; layanan
pertunjukan musik; mengarahkan pertunjukan musik; organisasi acara musik; organisasi dan pelaksanaan festival tari, musik
dan hiburan lainnya; organisasi festival; pertunjukan musik; produksi musik; produksi pertunjukan musik; produksi rekaman
musik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529171
: 21/02/2020 00:00:00
:
: KLOSH PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 28 Sin Ming Lane, #03-134 Midview City Singapore 573972
:
: 10 Anson Road, #35-03A International Plaza Singapore 079903

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: KLOSH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35
: ===Barang-barang impor-ekspor; jasa distribusi, yaitu, pemasaran barang; layanan distribusi, yaitu, layanan eceran dan grosir;

540 Etiket

540 Etiket

layanan distribusi, yaitu, penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi),
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memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet distributor.; layanan
ritel; pemasaran; penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet distributor; penyatuan,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan
untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet ritel; penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang itu dari situs web barang dagangan umum di jaringan komunikasi global; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang tersebut dari katalog barang dagangan umum melalui pesanan melalui pos; penyatuan, untuk kepentingan orang lain,
dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan umum melalui telekomunikasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531258
: 21/02/2020 00:00:00
: 30 2019 019 642 22/08/2019 DE
: Ismail Ahmadov

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Shlyovaya naberezhnaya 8/1 RU-115114 Moscow
:
: Residenzstr. 25 80333 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: EVERPURE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 5
: ===Bir; jus buah; limun; mineral dan air aerasi; minuman berenergi; minuman buah; minuman isotonik; minuman non-alkohol;
minuman ringan.; shandy; sirup dan olahan non-alkohol lainnya untuk membuat minuman===
===Formula bayi; air mineral untuk keperluan medis.; makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk manusia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533620
: 21/02/2020 00:00:00
: 30 2019 024 191 22/10/2019 DE
: PUMA SE

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PUMA Way 1 91074 Herzogenaurach
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ENJOY GOLF
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25, 28
: ===Alas kaki; Pakaian; Sol dalam; Sol untuk alas kaki; alas kaki uppers; boot bagian atasnya; penutup kepala.; perangkat
non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu===
===Permainan dan playthings, senam dan peralatan olahraga, senam dan olahraga artikel (termasuk dalam kelas ini); bola,
termasuk bola untuk olahraga dan bola untuk permainan, bola golf, bola tenis; dumb-bells, shot puts, discus, javelins, klub
untuk senam, hoops untuk senam sportif berirama; jaring untuk olahraga, gol dan jaring bola.; pelindung tulang kering,
pelindung lutut, siku dan pergelangan kaki untuk tujuan olahraga; peralatan ski dan tenis; raket tenis, kelelawar kriket, klub
golf, tongkat hoki, raket tenis meja, raket bulu tangkis dan raket squash dan bagian-bagiannya, khususnya pegangan, senar,
pegangan dan pita timah; sarung tangan olahraga, termasuk dalam kelas ini; sepatu roda dan sepatu roda es, sepatu roda
inline, meja tenis meja dan jaring; ski, pengikat ski, tiang ski, tepi untuk ski, memanjat kulit untuk ski; tas untuk peralatan
olahraga, dirancang khusus untuk benda-benda yang akan dibawa di dalamnya; tas yang disesuaikan khusus dan penutup
berbentuk, untuk raket tenis, raket tenis meja, raket bulu tangkis, raket squash, kelelawar kriket, klub golf dan tongkat hoki===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201552010
: 21/02/2020 00:00:00
:
: ZHEJIANG PDW INDUSTRIAL CO., LTD

Alamat Pemohon

: Jinyanshan Industrial Park, Quanxi Town, Wuyi County Zhejiang Province 310004

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TRANFAN LAW OFFICE
: Rm 1201, Xian Dai Zhi Ye BLD.(West), NO.42, Wen Hui RD., Xia Cheng Dist.,
HangZhou ZheJiang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PDW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Peralatan dan instrumen survei; alat pengukur tekanan; alat pengukur tekanan ban; alat ukur, listrik.; indikator otomatis
tekanan rendah pada ban kendaraan; milage recorder untuk kendaraan; pengukur tekanan ban; peralatan kemudi, otomatis,
untuk kendaraan; peralatan pemeriksaan kecepatan untuk kendaraan; regulator tegangan untuk kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528111
: 23/02/2020 00:00:00
:
: Johannes Gabriel

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Donaustr. 6 12043 Berlin
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Foresight Intelligence
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 41
: ===Manajemen bisnis dan konsultasi organisasi; bantuan manajemen bisnis.; informasi perdagangan luar negeri dan
konsultasi; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan konsultasi untuk manajemen bisnis; layanan
penilaian pasar===
===Menyelenggarakan seminar instruksional; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan bisnis.;
menyelenggarakan pelatihan bisnis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201529481
: 24/02/2020 00:00:00
:
: QILU TRANSPORTATION DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

: Building D, Golden Time Square, No. 9999 Jingshi Road, Lixia District, Jinan City
Shandong Province
:
: 36F, Building A4-3, Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi Road,
High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Qilu Transportation Development Group
: "QI" MEANS "NEAT", "LU" MEANS "ROUGH", "JIAO" MEANS "CONTACT", "TONG" MEANS
"THROUGH"; "QI" MEANS "NEAT", "LU" MEANS "ROUGH", "JIAO" MEANS "CONTACT", "TONG"
MEANS "THROUGH", "FA" MEANS "DISCOVER", "ZHAN" MEANS "EXHIBITION", "JI TUAN" MEANS
"GROUP".THE WHOLE MARK HAS NO MEANING.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 37
: ===Iklan luar ruangan; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; konsultasi manajemen personil; layanan
eceran atau grosir untuk produk farmasi.; layanan konsultasi untuk manajemen bisnis; memberikan informasi bisnis melalui
situs web; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; pengoptimalan lalu lintas situs web; penyediaan pasar online
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan papan iklan [papan iklan]===
===Penjaminan asuransi kecelakaan; layanan pengumpulan tol.; layanan penjamin; manajemen real estat; penanaman
Modal; penilaian seni; penjualan perumahan komersial; penyewaan real estat; perwalian; transfer dana elektronik===
===Konstruksi; Pengawasan konstruksi bangunan; kain pelapis; mengaspal; pembangunan pelabuhan; pembangunan
perumahan komersial; pembersihan jalan; pemeriksaan kemajuan konstruksi; pengaspalan jalan; stasiun servis kendaraan
[pengisian bahan bakar dan pemeliharaan].===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201531014
: 24/02/2020 00:00:00
:
: shenzhen marvo technology co., ltd.

540 Etiket

: 601-604, South 6th Fl., Building A, Dongfang Yayuan Comprehensive Building,
Baomin 2nd Rd., Chentian Community, Xixiang Str., Baoan Dist., Shenzhen
Guangdong
:
: 503-510, 5F, West Block, Julong Building, No. 9, Hangda Road, Xihu District,
Hangzhou Zhejiang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: XTRIKE ME DREAM MY LIFE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Kabel USB; Mikrofon; Perangkat periferal komputer; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; headset; kasing untuk
ponsel; lemari untuk pengeras suara; mencakup untuk ponsel; pengisi daya untuk baterai listrik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533707
: 24/02/2020 00:00:00
: 88621630 18/09/2019 US
: Hoshino Gakki Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 22, 3-chome, Shumoku-cho, Higashi-ku, Nagoya-shi Aichi 461-8717
: Douglas R. Wolf Wolf, Greenfield & Sacks, P.C.
: 600 Atlantic Avenue Boston MA 02210

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PIA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 15
: ===Alat musik; Basses listrik; Sandaran lengan gitar; bermutasi untuk alat musik; garpu Tala.; gitar Picks; gitar akustik; gitar
listrik; gitar pelana; lembaran musik berdiri; mandolin; peralatan tuning untuk alat musik; senar gitar; singkatan dari alat musik;
sitar; tali gitar; tongkat konduktor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534617
: 24/02/2020 00:00:00
: 4020200020966 07/02/2020 KR
: KIA MOTORS CORPORATION

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul
:
: 12Fl, Seolim Building, 115 Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: KIA PAY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Peralatan AVN (Audio Video Navigation) untuk digunakan dalam kendaraan dengan fungsi pembayaran sederhana;
Software for Audio Video Navigation (AVN) untuk digunakan dalam kendaraan untuk pembayaran sederhana; aplikasi
smartphone (perangkat lunak) untuk pembayaran sederhana untuk digunakan dalam kendaraan; aplikasi smartphone /
perangkat lunak untuk memungkinkan penggunaan dan pembayaran sederhana untuk pengisian bahan bakar, parkir, gerbang
tol, makanan dan minuman, dan berbagai toko lainnya, untuk digunakan dalam kendaraan; dibangun di terminal untuk
transaksi elektronik; firmware komputer untuk platform pembayaran sederhana untuk digunakan dalam kendaraan; peralatan
untuk memproses pembayaran elektronik untuk digunakan dalam kendaraan; perangkat lunak aplikasi smartphone yang dapat
diakses oleh sistem untuk digunakan dalam kendaraan; perangkat lunak e-commerce komputer.; perangkat lunak komputer
untuk memungkinkan penggunaan dan pembayaran sederhana untuk pengisian bahan bakar, parkir, gerbang tol, garasi,
makanan dan minuman, dan berbagai toko lainnya, untuk digunakan dalam kendaraan; perangkat lunak komputer untuk

540 Etiket

540 Etiket
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pembayaran sederhana untuk digunakan dalam kendaraan; program komputer untuk pembayaran sederhana melalui AVN
untuk digunakan dalam kendaraan; remote control untuk pembayaran sederhana untuk digunakan dalam kendaraan; terminal
yang aman untuk transaksi elektronik untuk digunakan dalam kendaraan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201539447
: 24/02/2020 00:00:00
:
: NextVPU (Shanghai) Co., Ltd.

540 Etiket

: Rm 607, Section A, Bldg 1, #3000 Longdong Rd, China (Shanghai) Pilot Free Trade
Zone, Pudong New District 201203 Shanghai
: Han Kun IP Agency Co., Ltd.
: Suite 908A, Office Tower C1, Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue 100738
Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NextVPU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 42
: ===Iklan; Pemasaran; bantuan manajemen bisnis; layanan administrasi untuk relokasi bisnis; manajemen file ter
komputerisasi; menyusun pernyataan akun; pencarian sponsor; penelitian pemasaran; rekrutmen personil.===
===Pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh; desain industri; desain ponsel; kalibrasi [pengukuran]; merancang
dan mengembangkan produk multimedia; pemrograman komputer; penelitian medis; survei geologi; survei lahan; teknik
survei.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543376
: 24/02/2020 00:00:00
: UK00003468610 20/02/2020 GB
: Pinewood Group Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pinewood Road Iver Heath, Bucks SL0 0HN
: Potter Clarkson LLP
: The Belgrave Centre, Talbot Street Nottingham NG1 5GG

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SHEPPERTON STUDIOS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 37, 9, 41
: ===Konstruksi, restorasi, perbaikan, pemeliharaan dan pemasangan set untuk film, televisi dan set teater; jasa masonry
semua yang berkaitan dengan film, televisi dan teater set; jasa pengecatan; layanan perbaikan jok semua yang berkaitan
dengan film, televisi dan set teater; layanan plesteran; pemeliharaan dan perbaikan pencahayaan, suara dan peralatan film;
penyewaan alat konstruksi, mesin dan peralatan; semua termasuk dalam Kelas 37.===
===Film yang disiapkan untuk pameran; Kamera; Kaset; alat pengajaran audio visual; aparat untuk mengedit film
sinematografi; cakram optik; film sinematografi; kamera sinematografi; media untuk menyimpan, membawa, atau mentransfer
informasi, data, sinyal, gambar, suara, dan media yang dapat dibaca mesin; peralatan audio; peralatan pemrosesan data;
peralatan untuk memproses dan mengedit gambar atau suara; peralatan untuk merekam, transmisi, menerima, memproses,
mereproduksi, pengkodean dan decoding suara atau gambar; peralatan visual; publikasi melalui sarana elektronik; untuk
menangani sinyal video, audio, atau video dan audio.===
===Produksi film dan televisi, film, radio dan layanan studio televisi; layanan pasca produksi film, radio, dan televisi; layanan
studio rekaman film, televisi, dan radio; organisasi kegiatan rekreasi, kuis, permainan dan kompetisi; penyewaan dan
penyewaan panggung dan televisi pemandangan; penyewaan, penyewaan dan penyediaan fasilitas dan layanan studio
perekaman audio dan video; penyewaan, penyewaan dan penyediaan fasilitas untuk produksi film, televisi dan program radio;
penyewaan, penyewaan dan penyediaan kamera televisi dan film; penyewaan, penyewaan dan penyediaan peralatan
pencahayaan untuk film dan program televisi; penyewaan, penyewaan dan penyediaan set film dan televisi; produksi
pertunjukan.; sewa, penyewaan dan penyediaan studio rekaman dan tahap===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550952
: 24/02/2020 00:00:00
:
: ZAVGORODNII IVAN OLEKSIIOVYCH , ZAVGORODNII SERGII IVANOVYCH

Alamat Pemohon

: Vul. Sribnokilska 1, kv. 48 Kyiv 02068

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 300 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PATENT ATTORNEY OF UKRAINE GOLBERG DMITRO VALERIYOVICH
: P.O. Box # 22 Kyiv-87 03087

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Activegel hydrophilic implant
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue and black.
: 5, 44
: ===Persiapan obat untuk tujuan bedah dan ortopedi; gel gydrophilic untuk tujuan bedah dan ortopedi (istilah yang dianggap
terlalu kabur oleh Biro Internasional - Aturan 13 (2) (b) Peraturan).; gel untuk tujuan bedah dan ortopedi===
===Bantuan medis; layanan bank darah; layanan bank jaringan manusia; layanan klinik medis; layanan pengobatan alternatif;
layanan pusat kesehatan; operasi plastik; perawatan kesehatan; saran farmasi.; saran medis untuk individu penyandang
cacat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550968
: 24/02/2020 00:00:00
:
: ZAVGORODNII IVAN OLEKSIIOVYCH , ZAVGORODNII SERGII IVANOVYCH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Vul. Sribnokilska 1, kv. 48 Kyiv 02068
: PATENT ATTORNEY OF UKRAINE GOLBERG DMITRO VALERIYOVICH
: P.O. Box # 22 Kyiv-87 03087

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Activegel
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue.
: 5, 44
: ===Obat-obatan untuk tujuan manusia; collodion untuk tujuan farmasi; darah untuk tujuan medis; dressing bedah; gel
gydrophilic untuk tujuan bedah dan ortopedi (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - Aturan 13 (2) (b)
Peraturan); gel untuk tujuan bedah dan ortopedi; lesitin untuk tujuan medis; pati untuk tujuan dietetik atau farmasi; persiapan
farmasi; persiapan kimia untuk tujuan medis.; persiapan obat untuk tujuan bedah dan ortopedi; plasma darah; transplantasi
[jaringan hidup]===
===Bantuan medis; layanan bank darah; layanan bank jaringan manusia; layanan klinik medis; layanan pengobatan alternatif;
layanan pusat kesehatan; operasi plastik; perawatan kesehatan; saran farmasi.; saran medis untuk individu penyandang
cacat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528531
: 25/02/2020 00:00:00
: 43614634 07/01/2020 CN
: Dai Ruixue

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.12, Huitangqian Lane, Qiaotou Town, Yongjia County, Wenzhou 325000 Zhejiang
:
: 807-A, Building 10, No.228, Aidengqiao, Wenzhou Zhejiang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FORSINING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 14
: ===Jam tangan; jam; jam dan arloji, listrik.; klip dasi; kotak perhiasan; logam mulia, tidak tempa atau semi tempa; menonton
tali; perhiasan; pesona perhiasan; temuan perhiasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201528807
: 25/02/2020 00:00:00
:
: BANGKOK HEALTH GROUP COMPANY LIMITED

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: 160/15-17 Chomsurangyat Road, Nai Mueang Sub-district, Mueang Nakhon
Ratchasima District 30000 Nakhon Ratchasima

Halaman 301 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: Intellectual Design Group Co., Ltd. 194, 196 Nonthaburi Road, Bang Krasor 11000
Meuang Nonthaburi, Nonthaburi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Serum kecantikan; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; concealer wajah; gel wajah [kosmetik]; krim foundation;
krim kosmetik; krim mandi; krim tabir surya; lotion pembersih kulit; masker kecantikan wajah; masker tanah liat wajah; masker
wajah; pembersih wajah.; rias wajah; sabun non-obat; sabun tanpa zat antibakteri dan medis; scrub pengelupasan kulit
[gel]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529057
: 25/02/2020 00:00:00
:
: CHONGKUNDANGHEALTHCARE CO.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 30 BOGUN-1-GIL, SONGAK-EUP, DANGJIN-SI CHUNGCHEONGNAM-DO
:
: 9F, Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul 06252

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LACTO-FIT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5, 29, 30
: ===Persiapan farmasi untuk perawatan kesehatan; Suplemen; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; jaringan obat pradibasahi; kertas mothproof; laktosa untuk keperluan farmasi; makanan dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk
keperluan medis; makanan fungsional kesehatan terutama didasarkan pada telur, untuk keperluan medis; nutraceuticals untuk
digunakan sebagai suplemen diet; obat-obatan farmasi; obat-obatan untuk keperluan manusia; persiapan nutraceutical untuk
tujuan terapeutik atau medis; plester medis dan bedah; suplemen kalsium; suplemen makanan; suplemen makanan antioksidan; suplemen makanan kesehatan berdasarkan gula untuk makanan; suplemen makanan kesehatan berdasarkan kecap
dan pasta kacang kedelai; suplemen makanan kesehatan berdasarkan ragi.; suplemen makanan kesehatan berdasarkan
sereal; suplemen makanan kesehatan berdasarkan zat daun teh; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari vitamin;
suplemen makanan obat; suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan elemen; suplemen probiotik; susu
bubuk [bahan makanan untuk bayi]===
===Makanan fungsional kesehatan berdasarkan produk susu, kaya akan probiotik; Minuman bakteri asam laktat; bakteri asam
laktat yang difermentasi keju; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak.; bubuk bakteri asam
laktat untuk membuat minuman asam laktat, kaya akan probiotik; makanan fungsional kesehatan berdasarkan buah-buahan;
makanan fungsional kesehatan berdasarkan buah-buahan, kaya akan mineral dan vitamin yang diekstrak dari buah-buahan;
makanan fungsional kesehatan berdasarkan kacang; makanan fungsional kesehatan berdasarkan sayuran; makanan
fungsional kesehatan berdasarkan sayuran, kaya akan mineral dan vitamin; makanan fungsional kesehatan berdasarkan tahu;
makanan fungsional kesehatan terutama berdasarkan daging; makanan fungsional kesehatan terutama berdasarkan kerang;
makanan fungsional kesehatan terutama didasarkan pada rumput laut; produk makanan terutama dibuat dari buah-buahan;
produk makanan yang terbuat dari minyak dan lemak; produk nabati olahan; produk susu; produk susu olahan===
===Bumbu; Garam; Kopi olahan; Permen; Saus; Teh; agen penebalan untuk memasak bahan makanan; es dan es krim; gula
untuk makanan; kecap dan pasta kacang kedelai; kue beras; makanan suplemen kesehatan berdasarkan malt untuk konsumsi
manusia; minuman yang terbuat dari teh; rempah-rempah.; tepung dan persiapan yang terbuat dari sereal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529092
: 25/02/2020 00:00:00
: 742179 27/01/2020 CH
: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rosentalstrasse 67 CH-4058 Basel
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ADEPIDYN
:

566

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 302 dari 595

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529542
: 25/02/2020 00:00:00
: 2019/05729 11/09/2019 SE
: Lennart Jacobsson

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nötåsberget 17 SE-431 36 Mölndal
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Nail PROFILE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pantone 1935 U and Pantone Black 6 U.
: 3, 44
: ===Cat kuku; persiapan perawatan kuku.===
===Layanan salon kuku; layanan perawatan kuku; layanan perawatan kuku.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529630
: 25/02/2020 00:00:00
:
: Geesink Group B.V.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Betonweg 8 NL-8305 AG Emmeloord
:
: Hoogoorddreef 5 NL-1101 BA Amsterdam

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: KIGGEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 6, 7
: ===Wadah dari logam.===
===Mesin dan instalasi untuk mengolah dan mengompresi limbah dan / atau surplus produksi; instalasi penyimpanan
kontainer; menolak karakter statis.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

:
: 1
: ===Bahan kimia aktif untuk pembuatan fungisida, herbisida, insektisida, nematicides; aditif.; persiapan kimia dan / atau
biologis untuk manajemen stres pada tanaman; persiapan kimia untuk perawatan benih; persiapan untuk memperbaiki
tanaman; persiapan untuk memperkuat tanaman; persiapan yang mengatur pertumbuhan tanaman; produk bio-stimulan;
produk kimia yang digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan===

: M0020201530121
: 25/02/2020 00:00:00
:
: FS TEKNOLOJ ANONM RKET

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Halkali Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi No:4/50 Küçükçekmece TR-34303
stanbul
: MARKZ PATENT LMTED RKET
: Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi No:6 Levent i Merkezi K:2 Etiler Beikta stanbul

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FAN SUPPORT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36, 42, 45
: ===Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estat.===

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

===Analisis industri, penelitian industri dan jasa desain industri; Jasa ilmiah dan teknologi dan penelitian dan desain yang
terkait dengannya; Layanan kontrol dan otentikasi kualitas; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak
komputer.===

Halaman 303 dari 595

===Layanan keamanan untuk perlindungan fisik properti berwujud dan individu; Layanan legal; Layanan pribadi dan sosial
yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530204
: 25/02/2020 00:00:00
:
: BIOTAILOR ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvar Teknopark Istanbul Sit. No:1/1 Pendik Istanbul
: AKYOL SINAI MULKIYET VE DANISMANLIK HIZMETLERI LTD.STI
: Mithatpasa Cad. No: 16/17, Kizilay Ankara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Dr. Amino Acid
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Antiseptik; Disinfektan; Persiapan farmasi dan hewan untuk tujuan medis; Suplemen; bahan membajak gigi, bahan kesan
gigi, perekat gigi dan bahan untuk memperbaiki gigi; bahan untuk dressing; bantalan higienis; deodoran, selain untuk manusia
atau hewan; deterjen untuk tujuan medis, obat sabun, disinfeksi sabun, lotion tangan antibakteri.; fungisida, herbisida; herbal
dan minuman herbal diadaptasi untuk tujuan pengobatan; makanan untuk bayi; persiapan Deodorising udara; persiapan gigi
dan artikel; persiapan kimia untuk tujuan medis dan kedokteran hewan, reagen kimia untuk keperluan farmasi dan hewan,
kosmetik yang mengandung obat; persiapan medis untuk keperluan pelangsing; persiapan sanitasi untuk penggunaan medis;
persiapan untuk menghancurkan kutu; plester; popok, termasuk yang terbuat dari kertas dan tekstil, popok untuk orang
dewasa dan hewan peliharaan; suplemen diet untuk keperluan farmasi dan hewan; suplemen nutrisi; tampon higienis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.147, Lingtou, Xixia Village, Honglai Town, Nan’an City 510000 Fujian Province
:
: Room 1401, Building 50, No. 200 Fangcun Avenue East, Liwan District, Guangzhou
510000 Guangdong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: XINCADA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18
: ===Handbags; Tas sekolah; batang bepergian; dompet saku; koper; payung; ransel; tali kulit.; tas bepergian; tas untuk
olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536574
: 25/02/2020 00:00:00
:
: MEDACTA INTERNATIONAL S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Strada Regina CH-6874 Castel San Pietro
: Alberto PELOSI C/o BUGNION S.P.A.
: Viale Lancetti 17 I-20158 Milano

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MyPAO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10, 42, 44
: ===Artikel ortopedi.; Peralatan bedah dan instrumen; Prosthesis dan implan ortopedi; perangkat dan instrumen untuk
memperbaiki dan memasukkan prostesis dan implan===
===Layanan desain; Layanan desain 3D; desain disesuaikan instrumen bedah, prostesis, implan dan artikel ortopedi.; desain
instrumen bedah, prostesis, implan dan artikel ortopedi; digitalisasi gambar; menyediakan perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk mengembangkan gambar dua dimensi menjadi barang tiga dimensi===

: M0020201531193
: 25/02/2020 00:00:00
:
: Jintu Huang

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 304 dari 595

===Layanan medis, bedah, dan diagnostik; bantuan pra-operasi dan rehabilitasi; konsultasi profesional dalam kaitannya
dengan teknologi medis, operasi medis dan ortopedi; konsultasi sehubungan dengan peralatan dan instrumen medis, bedah
dan ortopedi; layanan telemedicine.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539554
: 25/02/2020 00:00:00
: 88592223 26/08/2019 US
: Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4 Limited Parkway Reynoldsburg OH 43068
: Burges Salmon LLP
: One Glass Wharf Bristol, BS2 0ZX

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler dan perangkat komunikasi elektronik
genggam portabel untuk berbelanja; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memposting dan berbagi foto, berpartisipasi
dalam kontes, bermain game, mempromosikan penawaran belanja, dan acara sosial.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201541997
: 25/02/2020 00:00:00
: 742373 19/12/2019 CH
: SYNGENTA CROP PROTECTION AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rosentalstrasse 67 CH-4058 Basel
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FENCALIB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 5
: ===Bahan kimia aktif untuk pembuatan fungisida, herbisida, insektisida, nematicides; aditif untuk digunakan dalam pertanian.;
persiapan kimia dan/atau biologis untuk manajemen stres pada tanaman; persiapan kimia untuk pengolahan benih; persiapan
untuk membentengi tanaman; persiapan untuk meningkatkan tanaman; pertumbuhan tanaman yang mengatur persiapan;
produk biostimulan; produk kimia yang digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; pupuk tanah===
===Produk untuk menghancurkan hama; fungisida dan biofungicides untuk penggunaan pertanian; herbisida, insektisida,
nematicides.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201544677
: 25/02/2020 00:00:00
: VA 2019 02383 22/10/2019 DK
: H. Lundbeck A/S

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ottiliavej 9 DK-2500 VALBY
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ZYEPTI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5, 10
:
===Farmasi dan persiapan medis dan zat; Vaksin; persiapan farmasi dan zat untuk pencegahan dan pengobatan demensia,
penyakit Alzheimer dan gangguan, pusing, kejang, stroke, depresi, gangguan kognitif, gangguan kognitif dan penyakit,
gangguan suasana hati, psikosis, kecemasan, apatis, epilepsi, Sindrom Lennox-Gastaut (LGS), sklerosis, porfiria, penyakit
huntington dan gangguan, insomnia, penyakit Parkinson dan gangguan, jatuh, gangguan gerakan dan penyakit, gempa,
skizofrenia, gangguan bipolar dan penyakit, mania, ADHD, PTSD, agitasi, agresi , autisme, melankolis, OCD, Sindrom

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 305 dari 595

Tourette, PSP, kegelisahan, akathisia, kelelahan, somnolence, mual, kanker, migrain, sakit kepala, rasa sakit, alkoholisme dan
ketergantungan; persiapan farmasi dan zat untuk pencegahan dan pengobatan gangguan dan penyakit dalam, yang
dihasilkan oleh atau bertindak pada sistem saraf pusat; persiapan farmasi dan zat untuk pencegahan dan pengobatan
gangguan psikiatri dan neurologis dan penyakit; persiapan farmasi dan zat yang bekerja pada sistem saraf pusat; persiapan,
zat, reagen dan agen untuk tujuan diagnostik dan medis.; stimulan sistem saraf pusat===
===Peralatan dan instrumen bedah dan medis; instrumen medis untuk informasi, bimbingan dan kontrol obat-obatan.;
peralatan dan instrumen untuk tujuan diagnostik termasuk test kit; perangkat, jarum suntik dan jarum untuk suntikan dan
tujuan medis; sistem medis terintegrasi yang terdiri dari peralatan medis untuk digunakan dengan perangkat lunak untuk
informasi dan manajemen informasi untuk digunakan dalam pemeriksaan fisik dan psikologis dan neurologis berbasis Web
dan penilaian pasien dan klien===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547155
: 25/02/2020 00:00:00
: 88796140 13/02/2020 US
: BNI Global, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 11525 North Community House Road Suite 475 Charlotte NC 28277
: Susan A. Smith Hunton Andrews Kurth LLP
: 2200 Pennsylvania Avenue, NW Suite 900 Washington DC 20037

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BNI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 41
: ===Menyediakan peluang jaringan bisnis dalam sifat pertemuan untuk mendidik anggotanya tentang cara mempromosikan
bisnis mereka; memberikan informasi dan saran untuk promosi jaringan bisnis.===
===Mengatur dan menyelenggarakan forum pribadi bagi pebisnis untuk bertukar ide bisnis, rujukan, kontak, layanan, dan
bisnis; layanan pendidikan, yaitu, mengadakan kelas, konferensi, lokakarya dan seminar di bidang promosi bisnis, pemasaran
rujukan dan pendidikan jaringan; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan podcast di bidang promosi bisnis, pemasaran
rujukan dan pendidikan jaringan; mengatur dan menyelenggarakan pertemuan bisnis, konferensi bisnis, dan bisnis.;
pendidikan, instruksi, pembinaan, pelatihan dan layanan pelatihan online dalam sifat konferensi, seminar, kelas dan lokakarya
di bidang perdagangan bisnis, masalah bisnis, jaringan, kepemimpinan, membangun tim, melakukan pertemuan jaringan
bisnis, iklan, pemasaran, promosi, berbicara di depan umum dan presentasi; pertemuan bisnis, konferensi bisnis, dan
konvensi bisnis; presentasi pertunjukan langsung dan direkam dalam sifat pelatihan dan pelatihan online di bidang
perdagangan bisnis, masalah bisnis, jaringan, kepemimpinan, membangun tim, melakukan pertemuan jaringan bisnis,
periklanan, pemasaran, promosi, berbicara di depan umum dan presentasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201203545
: 26/02/2020 00:00:00
:
: WORLD WIDE SHOES LLP

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 49 Albemarle Street, Top Floor London W1S 4JR
: MW Trade Marks
: 31 Southampton Row London WC1B 5HJ

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MALONE SOULIERS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 25
: ===Batang; Handbags; Holdalls; Kasus; Koper; Kulit dan imitasi kulit; Penitipan bagasi; Ransel; Semua yang disebutkan di
atas terbuat dari kulit atau kulit imitasi; Tas; Tas perlengkapan mandi dijual kosong; barang kulit yang tidak termasuk dalam
kelas lain; dompet; kantong semalam; kasus bisnis dan kartu kredit; kasus dokumen; kasus kesombongan; kasus kunci; kasus
lampiran; komponen dan alat kelengkapan untuk barang tersebut.; koper; koper kulit; kulit binatang, menyembunyikan; label
dan tag untuk tas Bagasi, tas, Satchels, ransel, tas olahraga, tas bahu, tas semalam, kasus, kasus singkat kulit, kasus singkat,
melampirkan kasus, kasus dokumen, kasus kesombongan; payung, payung dan tongkat berjalan; perubahan dompet; ransel;
tas; tas bahu; tas bepergian; tas formal; tas kopling; tas malam dan tas bahu untuk wanita; tas olahraga; tas pantai; tas
pinggang; tas sekolah; tas tangan, ransel, dompet; tas toilet===
===Sabuk terbuat dari kulit imitasi; Sepatu; Sepatu balet; Sepatu bertumit tinggi; Sepatu kerja; Sepatu pakaian; Sepatu pantai;
Sepatu paten.; Sepatu untuk bayi; Sepatu untuk leisurewear; Sepatu untuk pakaian kasual; Sepatu wanita; ikat pinggang
tekstil; ikat pinggang terbuat dari kulit; sabuk kain; sabuk kulit [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kain; sepatu atau sandal
esparto; sepatu bot; sepatu kanvas; sepatu kayu; sepatu kulit; slip-on Sepatu===

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 306 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529021
: 26/02/2020 00:00:00
: 30 2019 025 067 05/11/2019 DE
: K+S Minerals and Agriculture GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bertha-von-Suttner-Straße 7 34131 Kassel
:
: Bertha-von-Suttner-Straße 7 34131 Kassel

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NUTRIKS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1
: ===Produk kimia untuk digunakan dalam industri; garam [bahan baku]; garam dan campuran garam untuk keperluan industri;
garam industri; garam komersial; garam untuk pengawetan, selain untuk bahan makanan.; produk kimia untuk industri
makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529553
: 26/02/2020 00:00:00
: 88592166 26/08/2019 US
: Cadent Therapeutics, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 60 Hamilton Street Cambridge MA 02139
:
: 265 Franklin Street Boston MA 02110

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CADENT THERAPEUTICS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5, 42
: ===Persiapan farmasi untuk pengobatan kondisi neurologis dan kondisi kejiwaan; persiapan farmasi untuk pengobatan kondisi
neuropsikiatri dan gangguan perkembangan saraf.; persiapan farmasi untuk pengobatan sistem saraf pusat; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan gangguan gerak dan kognitif; sediaan farmasi untuk pengobatan tremor esensial, ataksia
spinocerebellar, depresi, skizofrenia, dan penyakit lainnya===
===Memberikan penelitian medis dan ilmiah di bidang farmasi dan uji klinis; melakukan evaluasi awal di bidang obat-obatan
baru; penelitian dan pengembangan di bidang farmasi, neurologis, dan neuropsikiatri; penelitian dan pengembangan farmasi;
penelitian dan pengembangan sediaan farmasi untuk gerakan dan gangguan kognitif.; pengembangan produk farmasi;
pengembangan sediaan farmasi dan obat-obatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530925
: 26/02/2020 00:00:00
: 302020000010219 04/02/2020 IT
: BOOM IMAGE STUDIO S.R.L.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Corso Magenta, 85 I-20123 Milano (MI)
: Giovanna Rosaria Del Bene C/o THINX S.r.l.
: Piazzale Luigi Cadorna, 10 I-20123 Milano

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BOOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 41
: ===Fotografi; Layanan fotografi digital; Layanan informasi fotografi; Produksi konten audiovisual, multimedia, dan fotografi;
publikasi dan pengembangan konten audiovisual, multimedia, dan fotografi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: M0020201531201
: 26/02/2020 00:00:00
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 307 dari 595

730

740

Nama Pemohon

: Hua Ku (Shunde) Tech Electric Co., Ltd.

Alamat Pemohon

: Room 2, 3F, Block B, No. 1 North Sanle Road, Beijiao Town, Shunde District,
Foshan City 528312 Guangdong Province
:
: 2/F, 7th Building, LangQing Holiday Garden, No.55 Qiguanxi Road, East District,
Zhongshan City Guangdong Province

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: nanopresso
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 21
: ===Layanan kopi [peralatan makan]; filter kopi, non-listrik; penggiling kopi, dioperasikan dengan tangan.; perkolator kopi, nonlistrik; teko kopi, non-listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201532837
: 26/02/2020 00:00:00
:
: Hua Ku (Shunde) Tech Electric Co., Ltd.

540 Etiket

: Room 2, 3F, Block B, No. 1 North Sanle Road, Beijiao Town, Shunde District,
Foshan City 528312 Guangdong Province
:
: 2/F, 7th Building, LangQing Holiday Garden, No.55 Qiguanxi Road, East District,
Zhongshan City Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: WACACO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 21
: ===Cangkir; Kendi; Layanan kopi [Tableware]; filter kopi, non-listrik; minum.; penggiler kopi, tangan-dioperasikan; perkolator
kopi, non-listrik; set minuman keras; teh Layanan [Tableware]; teko kopi, non-listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201532931
: 26/02/2020 00:00:00
:
: Hua Ku (Shunde) Tech Electric Co., Ltd.

540 Etiket

: Room 2, 3F, Block B, No. 1 North Sanle Road, Beijiao Town, Shunde District,
Foshan City 529312 Guangdong Province
:
: 2/F, 7th Building, LangQing Holiday Garden, No.55 Qiguanxi Road, East District,
Zhongshan City Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: pipamoka
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 21
: ===Cangkir; Layanan kopi [peralatan makan]; filter kopi, non-listrik; labu isolasi; penggiling kopi, dioperasikan dengan tangan.;
perkolator kopi, non-listrik; sikat; teko kopi, non-listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534018
: 26/02/2020 00:00:00
: 88592156 26/08/2019 US
: Cadent Therapeutics, Inc.

Alamat Pemohon

: 60 Hamilton Street Cambridge MA 02139

540 Etiket

Halaman 308 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Keith Toms, Esq. McCarter & English, LLP
: 265 Franklin Street Boston MA 02110

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: C CADENT THERAPEUTICS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5, 42
: ===Persiapan farmasi untuk pengobatan kondisi neurologis dan kondisi kejiwaan; persiapan farmasi untuk pengobatan kondisi
neuropsikiatri dan gangguan perkembangan saraf.; persiapan farmasi untuk pengobatan sistem saraf pusat; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan gangguan gerak dan kognitif; sediaan farmasi untuk pengobatan tremor esensial, ataksia
spinocerebellar, depresi, skizofrenia, dan penyakit lainnya===
===Memberikan penelitian medis dan ilmiah di bidang farmasi dan uji klinis; melakukan evaluasi awal di bidang obat-obatan
baru; penelitian dan pengembangan di bidang farmasi, neurologis, dan neuropsikiatri; penelitian dan pengembangan farmasi;
penelitian dan pengembangan sediaan farmasi untuk gerakan dan gangguan kognitif.; pengembangan produk farmasi;
pengembangan sediaan farmasi dan obat-obatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535421
: 26/02/2020 00:00:00
: 2020-008857 27/01/2020 JP
: NOL CORPORATION CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-7-3, Tobitakyu, Chofu-city Tokyo 182-0036
:
: 3F, Nihonbashi BS Bldg. 10-14 Nihonbashi Tomizawacho Chuo-ku Tokyo 103-0006

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PADROL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 3, 24, 25, 28, 14
: ===Kantung; Tas; Tote tas; kantung pinggang.; ransel; tas bahu; tas bum; tas jinjing===
===Kosmetik; Parfum dan bahan rasa; Wax rambut; aroma diffuser buluh udara; aroma sachet; deodoran tubuh; dupa; kabut
rambut memiliki efek aromatization atau efek wewangian dalam bentuk spray; kondisioner rambut; kosmetik wajah lotion; krim
tangan; krim tubuh; krim wajah; minyak rambut; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; pelunak kain untuk penggunaan
laundry.; perawatan rambut; persiapan Fragrancing kamar; persiapan Fragrancing udara; rambut bilasan; rambut pomades;
sabun dan deterjen; sabun tubuh; sediaan Fragrancing; semprotan rambut; shampo rambut; toilet air; tubuh lotion; wewangian
untuk mobil; wewangian wangi untuk tujuan kosmetik===
===Barang tekstil tenun untuk penggunaan pribadi; handuk cuci tubuh.; handuk mandi; handuk pantai; wajah mencuci
handuk===
===Celana pendek; Kaos oblong; Pakaian; pakaian selam untuk berselancar.===
===Peralatan olahraga untuk berselancar; kalung papan selancar.; papan selancar; tas yang dirancang khusus untuk papan
selancar===
===Ornamen pribadi [perhiasan, perhiasan (am.)]; gelang [perhiasan].===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535739
: 26/02/2020 00:00:00
: 88595305 27/08/2019 US
: Raaka, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1267 Willis St., Ste 200 Redding CA 96001
:
: One Kaiser Plaza, Suite 750 Oakland CA 94612

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik; Sampo; dandan; kondisioner rambut; kosmetik minyak, lotion, dan krim; persiapan perawatan kulit non-obat;
persiapan perawatan rambut; persiapan perlengkapan mandi non-obat.; sabun non-obat; tangan, wajah, rambut, kulit, dan
krim tubuh; tangan, wajah, rambut, kulit, dan lotion tubuh; tangan, wajah, rambut, kulit, mandi, dan minyak tubuh===

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 309 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535815
: 26/02/2020 00:00:00
:
: Japan Tobacco Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-2-1 Toranomon, Minato-ku Tokyo
: JT International SA, Intellectual Property
: Rue Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MEVIUS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 34
: ===Artikel perokok termasuk dalam kelas ini; Merokok tembakau, pipa tembakau, bergulir tembakau, mengunyah tembakau,
snus; Rokok, Rokok elektronik, cerutu, Cigarillos; Tembakau; Tembakau, mentah atau diproduksi; kertas Rokok, tabung Rokok
dan korek.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201536790
: 26/02/2020 00:00:00
:
: Hunan Byron Network Technology Co. Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room A1247, Changsha Zhongdian Software Park Co., Ltd. Headquarters Building,
39 Jianshan Road, High-tech Development Zone,Changsha 410000 Hunan Province
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BROKERSSHOW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36, 9, 41
: ===Konsultasi keuangan; Kutipan perdagangan sekuritas; Layanan informasi Valuta Asing.; analisa keuangan; informasi
keuangan; manajemen keuangan; memberikan informasi pasar sekuritas; menyediakan informasi keuangan melalui website;
pengumpulan dana amal; perdagangan uang real-time online===
===Direkam program komputer; aplikasi komputer yang dapat didownload.; aplikasi seluler yang dapat diunduh; media data
magnetik; pemutar media portabel; perangkat komunikasi jaringan; perangkat pengolah data; program komputer (perangkat
lunak yang dapat didownload); publikasi elektronik (download); readouts (perangkat pengolahan data)===
===Organisasi pendidikan atau rekreasi kompetisi; Penyusunan dan penyelenggaraan pertemuan di bidang pendidikan;
kursus pelatihan dalam periklanan, pemasaran, pemasaran dan perencanaan strategis bisnis; mengatur dan melakukan
Simposium; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan seminar ahli.; menyediakan kelas online
melalui forum pendidikan online; organisasi pameran budaya atau pendidikan; pelatihan dalam periklanan; penyelenggaraan
program pelatihan di institusi pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: M0020201537116
: 26/02/2020 00:00:00
:
: Hunan Byron Network Technology Co. Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room A1247, Changsha Zhongdian Software Park Co., Ltd. Headquarters Building,
39 Jianshan Road, High-tech Development Zone, Changsha 410000 Hunan Province
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: fazzaco
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36, 9
: ===Pegadaian; Penjaminan asuransi kecelakaan; bea cukai jasa broker keuangan; jaminan keuangan (jasa penjaminan);
layanan informasi valuta asing; manajemen real estat.; pengumpulan dana amal; penilaian karya seni; penyediaan informasi

740

Halaman 310 dari 595

keuangan melalui situs web; perwalian===
===Kamera (fotografi); aplikasi komputer yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh; kacamata; kartun animasi;
label elektronik untuk barang dagangan; pemutar media portabel.; perangkat komunikasi jaringan; platform perangkat lunak
komputer yang direkam atau diunduh; publikasi elektronik (download)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201542717
: 26/02/2020 00:00:00
:
: Industria de Diseño Textil, S.A (Inditex, S.A)

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Avenida de la Diputación, Edificio Inditex E-15142 Arteixo, A Coruña
: CLARKE, MODET Y Compañia, S.L.
: C/Suero de Quiñones, No.34-36 E-28002 Madrid

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: STWD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 3, 35, 25, 9
: ===Cambuk; Dompet; Kendali; Koper; Kulit dan kulit imitasi; Moncong; Ransel; Sanggurdi; Tas; bagasi dan tas pembawa;

540 Etiket

bagian karet untuk sanggurdi; band kulit; bantalan lutut untuk kuda; batang perjalanan; bidikan (udara); bingkai tas tangan;
bingkai untuk payung atau payung; bit untuk hewan (harness); bulu [harness]; cambuk, harness dan pelana; canes
menggabungkan kursi; casing, kulit, untuk mata air; cincin payung; dompet koin, bukan logam mulia; gagang koper; halter
(halter); harness fitting; harness untuk hewan; hiasan kulit untuk furnitur; kantong hidung; karung-karung; kasus kartu
(notecases); kasus kesombongan; kasus perjalanan dan kasus-kasus utama (barang kulit); katup kulit.; kendali untuk kuda;
kerah, ikat pinggang dan pakaian untuk hewan; kotak dan kotak kulit atau papan kulit; kotak serat vulkanisir; kotak topi kulit;
kulit chamois selain untuk keperluan pembersihan; kulit hewan; kulit kari; kulit pantat menyembunyikan; melampirkan kasus;
moleskin (imitasi kulit); papan kulit; payung dan payung; pegangan untuk tongkat berjalan dan payung; pelana berkuda;
pengenyingan untuk pelana; penutup furnitur kulit; penutup mata (harness); penutup payung; penutup untuk pelana kuda;
sabuk bahu [tali] kulit; saham alpen; selimut kuda; selimut untuk menutupi hewan; tali harness; tali kulit; tali kulit (pelana); tali
untuk peralatan tentara; tali untuk sepatu roda; tas (amplop, kantong) kulit, untuk kemasan; tas alat kulit kosong; tas belanja;
tas belanja beroda; tas bersih untuk berbelanja; tas perjalanan; tas ransel kulit untuk menggendong bayi; tas sekolah; tas
untuk olahraga; tas untuk pendaki, berkemah dan pantai; tongkat berjalan===
===Abrasive; Air Javelle; Dupa; Kosmetik; Lipstik; Parfum; Perlengkapan mandi; Persiapan perlengkapan mandi non-obat dan
produk kosmetik; Shampoo; air beraroma; bahan kimia yang mencerahkan warna untuk penggunaan rumah tangga (laundry);
batang sabun; batu apung; bedak, untuk penggunaan toilet; bubuk make-up; bulu mata dan kuku palsu; dentifrices non-obat;
deodoran untuk manusia atau hewan [produk wewangian]; deterjen selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan
untuk penggunaan medis; deterjen untuk mesin cuci; eau de Cologne; eau de toilette.; ekstrak bunga (produk wewangian);
garam mandi selain untuk penggunaan medis; gemuk untuk penggunaan kosmetik; jaringan diresapi dengan lotion kosmetik;
kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan; kapas tongkat untuk penggunaan kosmetik; kayu beraroma; kit kosmetik;
kosmetik alis; kosmetik untuk hewan; krim kosmetik; kumis lilin; lilin binatu; lilin depilatory; lilin lantai parket; lilin pembuat
sepatu; lilin penjahit; lilin untuk kulit; lotion rambut non-obat; lotion setelah cukur; lotion untuk penggunaan kosmetik; make-up
menghapus persiapan; masker kecantikan; membersihkan kapur; membersihkan susu untuk tujuan toilet; mencukur produk;
minyak untuk tujuan perlengkapan mandi; pati binatu; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pemutih untuk penggunaan
kosmetik; penghilang noda; pensil untuk penggunaan kosmetik; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perekat untuk
penggunaan kosmetik; pernis kuku; persiapan kosmetik untuk bulu mata; persiapan kosmetik untuk pelangsingan; persiapan
mandi untuk penggunaan kosmetik; persiapan melambaikan rambut; persiapan pembersihan, pemolesan, degreasing dan
abrasif; persiapan pemutihan dan zat lain untuk penggunaan binatu; pewarna kosmetik; pewarna rambut; pola dekoratif untuk
penggunaan kosmetik; pomades untuk penggunaan kosmetik; potpourris [wewangian]; produk depilatory; produk dry-cleaning;
produk kebersihan mulut selain untuk penggunaan medis; produk kosmetik untuk perawatan kulit; produk make-up; produk
pemutihan untuk penggunaan rumah tangga; produk penghilang pernis; produk penghilang warna; produk perawatan kuku;
produk tabir surya; produk wewangian, minyak esensial; sabun antiperspirant untuk kaki; sabun deodoran; sabun non-obat;
sachet untuk linen yang mengeriting; sampo untuk hewan peliharaan [persiapan sanitasi non-obat]; semir sepatu, krim dan
lilin; semprotan rambut===
===Layanan periklanan; administrasi komersial; agensi periklanan; badan informasi komersial; bantuan manajemen bisnis;
beriklan melalui pesanan pos; demonstrasi barang; distribusi materi iklan melalui surat; fungsi kantor; hubungan Masyarakat;
iklan radio; iklan televisi; jajak pendapat; jasa pengadaan untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain);
kompilasi data dalam database komputer; layanan berlangganan surat kabar (untuk orang lain); layanan yang memberikan
bantuan dalam pengoperasian bisnis waralaba; lembaga ekspor-impor; manajemen bisnis artis pertunjukan; manajemen bisnis
komersial; manajemen file komputer; manajemen perusahaan komersial atau industri dan layanan bantuan operasi; mengedit
teks iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau periklanan; organisasi pameran untuk tujuan komersial
atau periklanan; pelelangan; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemutakhiran materi iklan; pencarian data di file
komputer (untuk orang lain); penjualan eceran dan grosir di toko-toko, melalui jaringan komputer global, katalog, melalui mail
order, melalui telepon, melalui radio dan televisi, dan melalui media elektronik lainnya untuk minuman beralkohol (kecuali bir),
tembakau, artikel perokok, korek api, kotak cerutu (dengan humidifier), kasus rokok, kantong tembakau, kasus rokok, asbak
untuk perokok, pemantik api untuk perokok; penjualan eceran dan grosir di toko-toko, melalui jaringan komputer global,
katalog, melalui mail order, melalui telepon, melalui radio dan televisi, dan melalui media elektronik lainnya untuk zat
penyamakan kulit, perekat (lem) untuk industri, cat, pernis, pernis, pewarna, tinta untuk kulit, indigo (pewarna), tinta untuk kulitdressing, persiapan pemutihan dan zat-zat lain untuk penggunaan binatu, persiapan pembersihan, persiapan polishing,
menjelajahi dan abrasif persiapan (persiapan abrasif) , sabun, wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut,
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dentifrices, produk cukur, lilin, sampo, kit kosmetik, produk depilatory, deodoran untuk penggunaan pribadi (wewangian),
persiapan make-up, produk untuk pakaian meresap, dupa, eau de cologne, parfum, pelumas, lilin, deodoran selain untuk
manusia atau untuk hewan, logam umum dan paduan mereka, peti logam, kotak uang logam, tiang logam, kenop bukan logam
, pegangan logam, gagang pintu logam, peralatan makan, garpu dan sendok, pisau cukur, set manikur, kasus dan kasus pisau
cukur, peralatan dan instrumen ilmiah, peralatan dan instrumen bahari, peralatan dan instrumen survei, peralatan dan
instrumen fotografi, peralatan dan instrumen sinematografi, peralatan dan instrumen optik, alat dan instrumen penimbangan,
alat dan instrumen pengukuran, peralatan dan instrumen sinyal, peralatan dan instrumen kontrol (inspeksi), peralatan dan
instrumen yang menyelamatkan nyawa , alat dan instrumen pengajaran, peralatan dan instrumen untuk melakukan listrik,
distribusi daya, mengubah listrik, mengumpulkan listrik, mengatur listrik, mengendalikan listrik, peralatan untuk merekam suara
atau gambar, transmisi suara atau gambar, reproduksi suara atau gambar, merekam disk, mesin penjual otomatis dan
mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan koin, kasir, peralatan pengolahan data dan komputer, peralatan pemadam
kebakaran, perangkat periferal komputer, lensa kontak, kabel pince-nez , langkah-langkah pembuat gaun, kasus tontonan,
kasus untuk kacamata dan lensa kontak, bingkai tontonan dan lensa (pince-nez), kacamata (optik), kacamata hitam, kartu
magnetik, peralatan telepon, helm pelindung, kronograf (peralatan perekaman waktu), compact disc (audio-video), printer
untuk digunakan dengan komputer, program permainan, pembaca kode batang, kacamata pembesar (optik), perangkat lunak
komputer (program yang direkam), tikus (komputer), peralatan untuk permainan yang disesuaikan untuk digunakan dengan
penerima televisi saja , aparat komunikasi, publikasi elektronik (dapat diunduh secara elektronik), gelas pasir, headphone,
bantalan mouse, helm pelindung untuk olahraga, kacamata untuk olahraga, memori komputer, peralatan pencahayaan,
peralatan pemanas, peralatan penghasil uap, peralatan memasak, peralatan pendingin, peralatan pengeringan, peralatan
ventilasi, peralatan untuk pasokan air dan instalasi sanitasi, lentera, bola lampu, lampu, lentera, layar, kendaraan, kursi
pengaman untuk anak-anak (untuk kendaraan), penutup kursi untuk kendaraan, sepeda, bagian struktural untuk sepeda ,
bagian untuk mendukung sepeda, suku cadang dan aksesoris untuk kendaraan darat, troli untuk bayi dengan media yang
dapat dilepas untuk anak-anak, penutup untuk kereta bayi, dasbor untuk kereta bayi, penutup dan tudung untuk kereta bayi,
pengenut mobil untuk digunakan dengan kereta bayi, kursi dorong, penutup, tudung, kanopi, buaian terintegrasi, semua untuk
kereta bayi, logam mulia dan paduan mereka, perhiasan, perhiasan kostum, batu mulia, horologis dan chronometric instrumen
, pin hias, cincin kunci mewah, lencana logam mulia, sepatu dan topi ornamen logam mulia, manset link, jam tangan,
menonton kasus, menonton band, kotak perhiasan, pesona (perhiasan), mutiara (perhiasan kostum), anting-anting, cincin,
chaplets, ikat kepala, alat musik, kotak musik, kasus untuk alat musik, kertas, kardus, bahan cetak, publikasi, foto, alat tulis,
perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga,; penyajian barang di media komunikasi untuk keperluan retail.;
penyebaran iklan; penyebarluasan materi iklan [leaflet, prospektus, barang cetakan, contoh]; periklanan online melalui jaringan
komputer; persewaan mesin penjual otomatis; persewaan ruang iklan; posting tagihan (iklan); promosi barang dan jasa pihak
ketiga melalui program kartu loyalitas; promosi dan pengelolaan pusat perbelanjaan; promosi penjualan untuk orang lain;
reproduksi dokumen; rias jendela toko; sistemisasi informasi ke dalam database komputer; studi pasar; transkripsi
komunikasi===
===(Di dekat Foulards); (Dialihkan dari pelerines); Blus; Celana; Cocok; Dasi; Jaket; Kaus kaki; Kemeja; Legging; Mantel;
Pakaian; Pakaian, alas kaki, headwear; Parka; Piyama; Rok; Rompi; Sandal; Sari; Sarung tangan; Selendang; Sepatu; Sepatu
bot; Seragam; Stoking; Sweater; Syal; T-shirt; Topi; Tumit; Turban; alas kaki atas; alas kaki untuk olahraga.; barang jaket;
baret; bibs bukan kertas; birettas ,,,,,,,,; boas (pakaian); bodices [pakaian dalam wanita]; bodysuits (pakaian); boot atas; bulu
(pakaian); bulu stoles; bungkus bahu; celana dalam; celana ketat atau leotards; celemek (pakaian); esparto sepatu atau
sandal; fitting logam untuk alas kaki; footmuffs, tidak dipanaskan secara elektrik; gaun ganti; gelang (pakaian); heelpieces
untuk alas kaki; ikat kepala (pakaian); jas hujan; jubah mandi; kancing untuk sepatu sepak bola; kaus (pakaian); kaus kaki
suspender; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kemeja depan; kemeja yokes; kerah dan kerah yang dapat dilepas; kerudung
(pakaian); korset (korset); korset (pakaian dalam); kostum gaun mewah; kotak saku; lapisan siap pakai (bagian dari pakaian);
layettes (pakaian); linen tubuh [pakaian]; liveries (kehidupan); mantel (mantel); mantel parit (pakaian); mantillas (dalam 2008);
muffs (pakaian); muffs telinga (pakaian); neckerchiefs (kepala leher); pakaian basah untuk ski air; pakaian kulit; pakaian kulit
imitasi; pakaian pantai; pakaian rajut [pakaian]; pakaian renang; pakaian siap pakai; pakaian untuk pengendara motor dan
pengendara sepeda; pakaian untuk senam; pelisses ,,,,,,; perangkat non-slip untuk alas kaki; perisai gaun; petticoats (di dekat
Petticoats); pullovers (pullovers); puncak topi; rompi memancing; sabuk (pakaian); sabuk uang (pakaian); saku untuk pakaian;
sandal mandi; sarung tangan (pakaian); sepatu bot pergelangan kaki; sepatu bot renda; sepatu kayu; sepatu olahraga dan
sepatu pantai; sepatu senam; slip (pakaian dalam); sol (untuk alas kaki); sol dalam; spats (spats); suspender (penghektor);
suspender stocking; tali celana; togas ,,,,,,; topi [headwear]; topi kaki untuk alas kaki; topi mandi; topi mandi dan sandal;
wimples (pakaian)===
===(Di dekat Pince-nez); Amplifier; Antena; Bobot; Headphone; Hologram; Ilmiah, bahari, survei, fotografi, sinematografi,
optik, penimbangan, pengukuran, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), alat dan instrumen penyelamatan jiwa dan pengajaran;
Kacamata hitam; Magnet; Mikrofon; Mikroprosesor; Modem; Pedometer; Pengeras suara; Perangkat lunak; Radio;
Smartphone; Teleskop; Timbangan; Transparansi; Walkie-talkie; agenda elektronik; alarm akustik (suara); alarm antipencurian; alarm kebakaran; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; alat pemadam
kebakaran; automata musik yang dioperasikan dengan koin [kotak juke]; bantalan mouse; barometer; bingkai untuk kacamata
dan pince-nez; cermin (optik); compact disc, DVD dan media perekaman digital; detektor koin palsu; dinamometer; disk
ringkas optik; dispenser tiket; dosis dispenser; encoder magnetik; helm pelindung; indikator suhu; jaket pelampung; jam
tangan pintar; jembatan timbang (alat penimbangan); kabel magnetik; kabel untuk pince-nez; kaca pembesar (optik);
kacamata (optik); kacamata anti silau; kacamata tontonan; kacamata untuk olahraga; kamera [fotografi]; kamera video; kartrid
video game; kartu magnetik bersandi; kartun animasi; kaset magnetik; kaset video; kasir, mesin hitung, peralatan pengolahan
data, komputer; kasus tontonan; kasus untuk kacamata (pince-nez) dan untuk lensa kontak; katup thermionic (radio); kepala
membersihkan kaset; kompas arah; kronograf (peralatan perekaman waktu); lampu kilat (fotografi); layar proyeksi; lensa
kontak; lensa optik; listrik, galvanis dan solar sel dan baterai; media perekaman magnetik, disk perekaman suara; megafon;
mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; membawa kasus
dan pemegang untuk komputer portabel, kasus dan penutup untuk ponsel, smartphone, kasus pelindung dan penutup untuk
pembaca buku digital; mencerminkan cakram untuk dipakai, untuk pencegahan kecelakaan lalu lintas; mendikte mesin;
mengukur sendok; menyelam snorkeling; merekam pemain; mesin akuntansi; mesin fotokopi; mesin penjaja jawaban;
ozonizers (ozonizers); pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian selam; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan,
iradiasi dan api; pelindung gigi; peluit anjing; pembaca kode batang; pembesaran peralatan (fotografi); pemindai (peralatan
pemrosesan data) (komputasi); pemutar compact disc; pemutar kaset; penerima (audio, video); penerjemah saku elektronik;
penghitung revolusi; penunjuk elektronik yang memancarkan cahaya; penutup untuk outlet listrik; peralatan dan instrumen
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untuk astronomi; peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau
mengendalikan; peralatan demagnetizing untuk kaset magnetik; peralatan komunikasi; peralatan pengolah kata; peralatan
radiologis untuk penggunaan industri; peralatan sinematografi; peralatan telepon; peralatan televisi; peralatan untuk mengukur
ketebalan kulit dan kulit; peralatan untuk merekam, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; perangkat lunak permainan
komputer; perangkat memori komputer; perangkat periferal komputer; perekam pita magnetik; perekam video; pergelangan
tangan untuk digunakan dengan komputer; program komputer yang direkam; proyektor slide; publikasi elektronik yang dapat
diunduh; rakit yang menyelamatkan jiwa; rantai untuk pince-nez; rompi anti peluru; sakelar listrik; sarung tangan untuk
penyelam; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan; set radiotelephony; sinyal, sihir dan lentera optik; spidol
hemline; stereo pribadi.; tag elektronik untuk barang; tanda neon (iklan); tanda-tanda bercahaya; telepon seluler; telepon
video; termometer bukan untuk penggunaan medis; termostat; teropong (optik); timbangan (galangan baja); timer telur
[sandglasses]; tombol tekan untuk lonceng; transistor (elektronik); tujuan (lensa) (optik); uang menghitung dan menyortir
mesin; visor anti silau===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543466
: 26/02/2020 00:00:00
:
: H. Lundbeck A/S

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ottiliavej 9 DK-2500 Valby
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NUOPTY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5, 10
: ===Obat-obatan dan sediaan serta zat medis; preparat, zat, reagen dan agen untuk tujuan diagnostik dan medis.; sediaan
farmasi dan zat untuk pencegahan dan pengobatan demensia, penyakit dan gangguan Alzheimer, pusing, kejang, stroke,
depresi, gangguan kognitif, gangguan kognitif dan penyakit, gangguan mood, psikosis, kecemasan, apatis, epilepsi, sindrom
Lennox-Gastaut (LGS); sediaan farmasi dan zat untuk pencegahan dan pengobatan gangguan dan penyakit kejiwaan dan
saraf; sediaan farmasi dan zat untuk pencegahan dan pengobatan gangguan dan penyakit pada, yang dihasilkan oleh atau
bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi dan zat yang bekerja pada sistem saraf pusat; stimulan sistem saraf pusat;
vaksin===
===Aparat dan instrumen bedah dan medis; aparat dan instrumen untuk tujuan diagnostik termasuk kit uji; instrumen medis
untuk informasi, bimbingan dan pengendalian obat.; perangkat, alat suntik dan jarum suntik untuk suntikan dan keperluan
medis; sistem medis terintegrasi terdiri dari peralatan medis untuk digunakan dengan perangkat lunak untuk informasi dan
manajemen informasi untuk penggunaan pemeriksaan fisik dan psikologis dan neurologis berbasis web dan penilaian pasien
dan klien===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201545522
: 26/02/2020 00:00:00
: 018117245 28/08/2019 EM
: Lidl Stiftung & Co. KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm
: HARMSEN UTESCHER
: Neuer Wall 80 20354 Hamburg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LIVARNO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34
: ===Lacquers; Pewarna makanan untuk penggunaan domestik; cat dan pencucian; fiksatif untuk cat air; lapisan kayu (cat);

540 Etiket

540 Etiket

penebalan cat; pengencer untuk cat; pengencer untuk pernis.; persiapan mengikat untuk cat; pewarnaan===
===Kosmetik; Perlengkapan mandi; Sabun; Wewangian; aroma kamar; aromatik (minyak esensial); balsem, bukan untuk
tujuan medis; cleansing milk untuk perawatan tubuh dan kecantikan; diffusers buluh wewangian udara; dupa tongkat; eau de
cologne; emulsi untuk penggunaan kosmetik; garam mandi, bukan untuk tujuan medis; gel pijat, bukan untuk tujuan medis;
kertas beraroma; lilin pijat untuk tujuan kosmetik; minyak esensial; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk perawatan
tubuh dan kecantikan; minyak untuk tujuan kosmetik; minyak untuk tujuan pembersihan.; persiapan fumigasi (wewangian);
persiapan kosmetik untuk perawatan kulit; persiapan mandi (bukan untuk tujuan medis); persiapan menghilangkan warna;
persiapan yang harum; petroleum jelly (vaseline) untuk tujuan kosmetik; potpourris [wewangian]; sachet beraroma; terpenes
(minyak esensial)===
===Lilin dan sumbu untuk pencahayaan; bahan bakar minyak.; kaleng gas, kartrid gas; lilin wangi; lilin wangi dan wangi===
===Tongkat fumigasi; garam untuk mandi air mineral.===
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===Pagar tangan logam; angka logam umum; bak mandi ambil batang logam; colokan logam; dekorasi artikel logam; fitting
pintu logam; gagang pintu logam; gantungan selang logam; gantungan tas logam; gulungan berkelok-keng dari logam, nonmekanis, untuk selang fleksibel; jangkar logam; kaca pintu logam; kait batang logam; kait logam; kait rel logam; kastor furnitur
logam; kastor tempat tidur logam; katup pipa air logam; kawat logam umum; kawat pagar (logam-); kisi logam; kotak bingkai
dingin logam; kotak surat yang terbuat dari logam; layar perapian logam; lonceng pintu logam, non-listrik; lonceng, lonceng
tangan dan gong; mandi burung [struktur] logam; mengamankan kawat untuk tanaman; merayap lanskap logam; nomor rumah
logam, non-bercahaya; pagar logam.; pagar, lengkungan, pilar logam yang tumbuh mendukung; pakaian rel logam; papan
nama yang terbuat dari logam; pasak logam untuk tanaman atau pohon; paviliun logam; pemegang pintu logam; perangkat
pengusir burung yang digerakkan angin; pintu berhenti dari logam; pipa untuk koneksi air; reservoir air hujan logam; rumah
burung logam; rumah kaca logam; rumput merayap (logam); stoppers logam; tanaman tangga logam; tangga tanaman logam;
tirai logam; wadah kompos logam; wadah logam===
===Alat dan alat kebun yang dioperasikan secara elektrik; Pompa; aksesori untuk alat dan alat taman yang dioperasikan
secara elektrik; alat mesin pemotong; de-thatchers yang dioperasikan dengan daya; mesin berkebun listrik; pemotong sekam
listrik; peralatan pemotong rumput yang digerakkan oleh motor; peralatan pengolahan api; perangkat untuk membunuh weed;
pompa taman listrik; semir sepatu, listrik.===
===Garpu; Gunting.; Pinset; Sekop; Set alat perapian; Sumbu; aksesori untuk alat dan alat taman yang dioperasikan dengan
tangan; alat dan alat kebun (dioperasikan dengan tangan); alat pemotong [alat tangan]; alat pemotong untuk buah-buahan dan
sayuran; alat penyemprot insektisida [alat tangan]; alat yang dioperasikan dengan tangan untuk membunuh weed; anakan
yang dioperasikan dengan tangan; gunting kuku, listrik dan non-listrik; kapak; manikur dan alat pedikur (alat tangan); palu [alat
tangan]; peralatan depilatory listrik dan non-listrik (dioperasikan dengan tangan); peralatan makan salad, garpu salad, sendok
salad; pinset penghilang rambut; pisau palet; sayuran corers; sekop (alat tangan); sekop salju; thistle extirpators (alat
tangan)===
===Magnet; Mengukur kendi; Pengeras suara; Timbangan; alarm kebakaran; alat pemadam kebakaran; barometer; compact
disc, cd yang direkam sebelumnya; dimmer cahaya [regulator], listrik; dioda cahaya; dioda laser; dioda memancarkan cahaya
(led); helm (pelindung-); hidrometer; hygrometers (hygrometers); kacamata pembesar; kasus tontonan; kneepads untuk
berkebun; lentera (optik ?); lonceng (perangkat peringatan); lonceng pintu listrik; lonceng pintu listrik, bukan logam; magnet
dekoratif; pakaian pelindung untuk pencegahan cedera; pasir; peepholes [lensa pembesar] untuk pintu; pelindung lutut untuk
berkebun; pelindung percikan; pemasangan dinding yang disesuaikan untuk layar televisi; pemutus arus; pengalihan waktu,
otomatis; penutup untuk outlet listrik; peralatan dan instrumen listrik, termasuk dalam kelas ini, untuk keperluan alarm dan
pemantauan; peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan
listrik (untuk pencahayaan); peralatan kontrol pencahayaan listrik; proyektor portabel; selimut api; sensor gerak; sensor
kebisingan, sensor gerakan; sensor optik; soket outlet; switch, listrik; tanda-tanda bercahaya; tas yang disesuaikan untuk
laptop; termo-hygrometer; termometer, bukan untuk tujuan medis; termostat; timer otomatis.; tombol tekan untuk lonceng===
===Peralatan pijat; bantal (soporific-) untuk insomnia.; sarung tangan untuk pijat===
===Bathtub; Bola lampu; Chandelier; Keran; Lampu; Lampu sorot; Peralatan untuk pencahayaan, pemanas, pembangkit uap,
memasak, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan tujuan sanitasi; Perapian; Shower; air mancur dekoratif; alat
pelembab udara; bak mandi dan shower sisipan; bantal pemanas [bantalan], listrik, bukan untuk tujuan medis; bilik shower;
bola cermin (perlengkapan pencahayaan); filter untuk pompa taman; firepits, mangkuk api; instalasi pembilasan air; instalasi
saluran air; irigasi komputer; keran mixer [keran]; keran mixer untuk pipa air; kipas ventilasi; kotak listrik keren; kursi toilet;
kursi untuk bak mandi; kursi untuk lemari air; lampu genggam (obor saku listrik); lampu kristal; lampu lilin nirkabel; lampu
malam; lampu minyak; lampu untuk pencahayaan; lightshades (lampu); luminer; mengatur peralatan menjadi bagian untuk
pipa air; mesin cuci untuk keran air; nomor rumah bercahaya; nozel keran anti-percikan; nuansa lampu; partisi shower;
pemantik gesekan untuk menyalakan gas; pemegang disesuaikan untuk pengering rambut; pemegang kap lampu; pemegang
lightshade; pengering udara; penghangat saku; peralatan pencahayaan; peralatan pendingin; peralatan sanitasi dan instalasi;
perangkat pencahayaan; perangkat taburan; perapian fender; perlengkapan mandi; perlengkapan showerhead; propagator
[listrik].; rantai untuk lampu lilin; selimut listrik, bukan untuk tujuan medis; senar lampu; shower genggam; showerhead mawar;
showerheads (showerheads); siphons (menyedot); sistem shower, yang sebagian besar terdiri dari fitting yang dipasang di
permukaan dan dipasang di flush; soket untuk lampu listrik; sprei; strip pencahayaan; tegangan rendah dekoratif pencahayaan
natal; tekanan panci memasak, listrik; toilet (lemari air); toilet mangkuk; unit penyembuhan asap; wastafel [bagian dari instalasi
sanitasi]; wastafel stoppers===
===Troli untuk tujuan transportasi; gerobak transportasi; kerudung kursi dorong.; menangani gerobak; troli pembawa
beban===
===Jam; barel [jam dan pembuatan jam]; cincin kunci [cincin split dengan pernak-pernik atau fob dekoratif]; fobs kunci; jam
alarm; jam tangan surya; kaleng logam mulia; kasus perhiasan; kotak logam mulia; kotak perhiasan; kotak presentasi untuk
jam tangan; kronograf [jam tangan]; patung-patung (statuettes) logam mulia.; penyelenggara perhiasan===
===Kotak musik.===
===Alat tulis; Atlas; Buku; Cetakan; Gambar; Kalender; Kartu; Kertas; Materi cetak; Poster; album fotografi; artikel dekoratif
kertas; bahan ajar [kecuali aparat]; bahan gambar; bahan kemasan; bahan kemasan plastik untuk menutupi dan melindungi
tanaman dan untuk aplikasi taman lainnya; bahan pembungkus yang terbuat dari kertas; barang-barang dekoratif kardus;
bendera kertas; bookends (akhir buku); buku catatan; dekorasi pesta kertas; dunia terestrial; hadiah pembungkus foil; kabinet
desktop untuk alat tulis [persyaratan kantor]; kantong kertas; kantong kertas untuk kemasan; kantong sampah kertas atau
plastik; kartu liburan; kartu pos; kartu undangan; kemasan hadiah; kertas bungkus hadiah; kertas tag; kertas toilet.; kotak
kardus; kotak kertas; kotak topi kardus; label, stiker (alat tulis); linen meja kertas; materi seniman; nampan huruf; papan iklan
kertas atau kardus; papan tulis; patung -patung (statuettes) dari papier m ch; patung-patung yang terbuat dari kardus;
pemegang halaman; pena kasus; perlengkapan sekolah [alat tulis]; pisau kertas [pembuka huruf]; pita pembungkus hadiah
kertas; pita perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; prangko penyegelan; prospektus; saputangan kertas; selotip;
serbet meja kertas; stensil untuk dekorasi makanan dan minuman; tampilan stand-up kardus untuk presentasi barang; tas
hadiah; tikar meja; tikar meja kertas; tikar untuk gelas bir===
===Film perekat; fitting dan konektor untuk selang taman; foil perekat untuk dinding, jendela dan pintu; pintu berhenti karet.;
pita perekat selain alat tulis dan bukan untuk tujuan medis atau rumah tangga; tabung fleksibel===
===Dompet; Kulit dan imitasi kulit; Payung; Tas; bagasi dan koper; bagasi tag; dompet saku; folder dokumen; gagang koper;
hiasan kulit untuk furnitur; kaleng kulit atau papan kulit; kantong manikur; kantong yang terbuat dari kulit; kasus kartu kredit;
kasus kartu nama; kasus kesombongan (tidak dipasang); kasus kulit atau papan kulit; kasus-kasus utama; koper kata kunci;
kotak kulit atau papan kulit; kotak topi kulit; kulit hewan, kulit; melampirkan kasus; payung [payung matahari]; pemegang kartu
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kredit; penutup untuk payung; rucksacks (karung rucksacks); satchels (tas); selimut untuk hewan.; set perjalanan; tali (sabuk);
tas perjalanan garmen; tas sekolah; trailer bagasi===
===Tirai kayu tenunan; Ubin; cladding, bukan logam, untuk menyedot; dinding layar pandang dari kayu atau plastik; jalousies
non-logam; jendela, bukan logam, dengan layar serangga terintegrasi; katup pipa air, bukan dari logam; kisi, bukan dari logam;
kisi-kisi pintu, bukan logam; kolam non-logam; kotak bingkai dingin non-logam; kotak surat batu; lansekap merayap plastik;
layar serangga, bukan logam; mandi burung (struktur, bukan logam); mantelpieces, perapian mengelilingi; pagar, bukan
logam.; pagar, lengkungan, pilar bukan logam yang memanjat mendukung; patung -patung [statuettes] dari batu, beton atau
marmer; patung batu, beton atau marmer; paviliun (bukan dari logam); perapian mantels; pintu dengan perlindungan serangga
terintegrasi (bukan logam); rel tangan; rumah burung, bukan dari logam (struktur); rumah kaca (struktur) bukan dari logam;
rumah kaca, dapat diangkut, bukan dari logam; rumput merayap plastik; saluran plastik untuk irigasi; teralis (non-logam -)
untuk mendukung tanaman; ubin batu tulis; ubin, bukan logam, untuk hortikultura===
===Bambu; Bantal; Guling; Kasur; Kerang; Loker; Mebel, cermin, bingkai; Meja; Rotan; Tempat tidur tambahan; anak laki-laki
berpakaian; anyaman; artikel dekorasi batu untuk tujuan perabotan; bak mandi ambil bar, bukan logam; bangku kaki; bangku
kerja; bantal hewan peliharaan; bantalan hisap (fixings); bayi mengubah tikar; bedsteads [kayu]; benda akrilik untuk dekorasi;
bingkai berjalan; bingkai foto; bingkai tempat tidur slatted; bunga berdiri, tangga bunga, langkah bunga; cetakan untuk bingkai
foto, kurung bingkai gambar; cincin untuk tirai; dekorasi artikel ed, cane atau anyaman; dekorasi artikel plastik; dekorasi artikel
plastik untuk makanan; dekorasi artikel rotan; draught excluders untuk pintu; engsel (selain yang terbuat dari logam); fitting
furnitur, bukan dari logam; fitting pintu dan kait bar, bukan logam; fitting, untuk jalousies; gagang pintu porselen; gantungan
baju; gantungan tas, bukan dari logam; gerobak untuk komputer (furnitur); gulungan berkelok-keng, bukan logam, nonmekanis, untuk selang fleksibel; handuk berdiri; handuk berdiri dengan tas cucian; hotel serangga; jalousies (tirai) untuk
jendela; jangkar non-logam; jenis kasus untuk barang-barang kolektor logam; jenis kasus, bukan logam; kait non-logam, strip
kait, bukan logam; kait tirai, pemegang tirai; kaki sebagai singkatan dari paviliun (bukan dari logam); kaki untuk furnitur; karya
seni; kastor furnitur, bukan dari logam; kastor tempat tidur, bukan dari logam; kasur toppers; kasur udara; kasus tampilan;
katrol plastik untuk tirai; kepala beristirahat; keranjang bayi.; keranjang piknik; keyboard untuk tombol gantung; kotak
bersarang; kotak bersarang untuk hewan; kotak huruf non-logam; kotak indeks kartu; kunci, bukan logam; kurung untuk selang
gantung, bukan dari logam; layar (furnitur); layar ed; layar kayu tenun (furnitur); layar koran berdiri; layar untuk perapian
(furnitur); lemari (obat -); lonceng angin [dekorasi]; lonceng non-listrik, bukan logam; manekin dan penjahit ' dummies; mebel
tempat duduk; meja ganti bayi yang dipasang di dinding; memuat palet, bukan dari logam; menggaruk posting untuk kucing;
merayap plastik untuk furnitur; merayap strip plastik untuk furnitur; nampan non-logam; nomor rumah (non-bercahaya, bukan
logam); pakaian berdiri dan pakaian rel; papan nama kayu atau plastik; papan tampilan; partai ornamen plastik; patung dan
patung kayu, lilin, plester atau plastik; payung berdiri; pelindung bumper untuk dipan, selain sprei; pemegang tirai, non-tekstil;
pengen0en plastik; penjaga perapian; penutup pelindung yang disesuaikan untuk furnitur dan bantal; penutup untuk pakaian;
penutup yang disesuaikan untuk bantal kursi taman; penutupan non-logam; pin musim semi plastik; pintu berhenti, bukan dari
logam atau karet; pintu berhenti, bukan logam; pintu untuk furnitur; playpens untuk bayi; ponsel [dekorasi]; puncak meja; rak
furnitur; rak lemari pakaian, coatstands, rak pintu, coathooks; rak untuk lemari file; rel untuk tirai; rumah burung; rumah hewan;
stoppers, bukan dari logam; tampilan kostum berdiri; tangga non-logam; telur paskah plastik; tempat berlabuh untuk hewan
peliharaan rumah tangga; tempat sampah kompos plastik; tempat sampah non-logam [selain tempat sampah]; tempat tidur
(tidak termasuk seprai); tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tiang pancang, bukan logam, untuk tanaman atau
pohon; tiang untuk tirai; tikar untuk baby playpens; tirai bambu; tirai dasi punggung, tirai cincin, tirai rel, tirai batang, tirai pelari,
tirai rol; tirai manik-manik untuk dekorasi; troli untuk komputer (furnitur)===
===Gelas; Gerabah; Hidangan; Mangkuk; Mug; Nampan; Pecah; Penggorengan; Piring; Porselen; Pot; Sampah; Sapu; Sikat;
Sikat gigi; Sisir; Strainers; Vas; Wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; alat pemadam lilin; alat pembersih dan
bahan; aquaria dalam ruangan; bak cuci; bambu tempat tikar; bank koin (celengan); barang keramik untuk keperluan rumah
tangga; berdiri besi datar; berkebun sarung tangan; birdbaths (mandi burung); botol pendingin; butiran kayu untuk dekorasi;
candelabra [kandelstick]; cangkir telur; celengan; cetakan [peralatan dapur]; cetakan es batu; cincin serbet; cincin untuk
burung; coaster, bukan kertas atau tekstil; dekorasi artikel terakota; dispenser handuk kertas; dispenser sabun; dispenser
untuk kosmetik; drum limbah; ember es; es batu yang dapat digunakan kembali; filter untuk keperluan rumah tangga; grill
mendukung; jack boot; kaca untuk cermin; kacamata (wadah); kain piring.; kaleng penyiraman; kandang kawat untuk hewan
peliharaan rumah tangga; kasus kesombongan (kasus perlengkapan mandi); kasus sisir; kendi dan kendi; keranjang cucian;
keranjang kertas limbah; keranjang piknik yang dipasang (termasuk hidangan); keranjang roti; keranjang tanaman; kotak
dingin portabel; kotak jendela; kotak sabun; kotak sampah untuk hewan peliharaan; kotak untuk mengeluarkan jaringan wajah;
kuas make-up; lilin menetes cincin; listrik merancang untuk menarik dan membunuh serangga; mangkuk makan hewan
peliharaan; memasak panci set; mencukur kuas; mendukung untuk bunga (bunga mengatur); meneteskan tikar pengeringan
untuk hidangan; mentega piring; minum mangkuk untuk burung; mitt oven; non-listrik portabel isothermic tas atau kotak; nozel
semprot plastik, penyemprot yang melekat pada selang taman; nozel untuk selang penyiraman; pakaian-pasak, pakaian-pin;
panggangan (peralatan masak); papan cuci; papan kue; papan setrika; patung porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau
kaca; pemandian bayi; pemandian bayi (portabel); pemegang kertas toilette; pemegang kosmetik; pemegang sabun;
pemegang taplak meja; pemegang tusuk gigi; pemegang untuk gulungan toilet; pendingin untuk anggur; penutup papan
setrika; penyemprot untuk menyiram bunga dan tanaman; peralatan dapur; peralatan kosmetik dan toilet; peralatan listrik
untuk membunuh serangga; peralatan toilet; peralatan untuk keperluan rumah tangga; peralatan untuk menyiram bunga dan
tanaman; perangkap listrik untuk serangga; perangkap non-listrik untuk serangga; perangkap tikus; perangkat penyiraman;
piring kertas; plug-in diffusers untuk pengusir nyamuk; pohon boot; pohon sepatu; pot berdiri; pot bunga; pot kamar; pot untuk
menanam tanaman; potholder (pemegang pot); rak handuk; rak pengeringan untuk binatu; rak sabun; rak untuk kosmetik;
rotary mencuci baris; sandwich dan roti kotak; sangkar burung; sarung tangan dan sarung tangan untuk keperluan rumah
tangga; sarung tangan oven; sarung tangan panggangan; sarung tangan pekerjaan rumah tangga; set perawatan tubuh yang
terdiri dari spons, kuas, puff body scrubbing; set rempah-rempah; set toilet; sikat toilet; singkatan dari mencukur kuas; spons
kosmetik; spons mandi; stoples lilin (pemegang); tandu untuk pakaian; tanduk sepatu; tas isothermal; teh cosies, teh nyaman
meliputi; tempat sampah kompos untuk penggunaan rumah tangga; tempat sikat lemari air; terarium dalam ruangan (budidaya
tanaman); terarium dalam ruangan [vivarium]; terbang swatters; trivet (trivet); tutup panci; tutup untuk hidangan; unit
penyimpanan toilet roll; wadah dan stoples yang terisolasi panas; wadah limbah; wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur===
===Jaring; Karung; Layar; String; Tali; Tenda; bantalan, bantalan dan bahan isian, kecuali kertas, kardus, karet atau plastik;
kabel untuk menggantung gambar; serat tekstil mentah dan penggantinya; serat tekstil.; tangga kaset untuk venesia tirai;
tangga tali; tas jala untuk mencuci binatu; tempat tidur gantung dan sarang gagak gantung, dan aksesoris; tenda plastik atau

Halaman 315 dari 595

tekstil; terpal; terpal untuk melindungi dan menutupi tanaman; wol (bahan baku); wol kayu===
===Benang dan benang untuk penggunaan tekstil; benang bordir dan benang; benang darning dan benang.; benang jahit dan
benang===
===Kain; Linen; Merasa; Sutra; Tekstil; Tekstil dan pengganti tekstil; Tempat tidur; artikel dekoratif kain tekstil; awnings layar
pandang tekstil; bantal shams; bendera tekstil atau plastik; bumper di tempat tidur [sprei]; coaster (penangkap tetesan) tekstil;
dekoratif artikel merasa; handuk tangan; hiasan dinding tekstil; jaring terbang; kain katun; kain non-woven; kain pelapis; kain
tenun; kantong tidur.; karpet perjalanan; kelambu; kotak tekstil; kotak-kotak; lantai kayu/parket; linen meja; meja pelari tekstil;
mitt mandi; oilcloth (untuk taplak meja); pakaian tempat tidur; penutup bantal; penutup furnitur plastik; penutup furnitur tekstil;
penutup kasur; penutup longgar untuk furnitur; penutup tempat tidur; penutup tutup toilet yang pas (tekstil); permadani [hiasan
dinding], tekstil; sarung bantal; selimut hewan peliharaan; selimut penutup; selimut tempat tidur; seprai mandi; serbet meja
tekstil; taffeta (kain); taplak meja; tekstil untuk perlindungan terhadap serangga; tempat tidur valances; tempat tikar yang
terbuat dari tekstil; tirai mandi dan liner; tirai tekstil atau plastik===
===Pakaian, celana panjang; Pakaian.; alas kaki pantai; alas kaki, sandal, sepatu bot hujan, sandal mandi, sandal mandi;
celemek [pakaian]; mantel, gaun ganti, jubah mandi; masker tidur; penutup kepala; saku untuk pakaian; sepatu kayu; topi
mandi===
===Band; bunga buatan; karangan bunga buatan; karangan bunga kertas.; kotak jahit; pesona [bukan perhiasan atau untuk
kunci, cincin atau rantai]; rambut curlers; tanaman buatan===
===Anyaman; Karpet; Linoleum; Wallpaper; hiasan dinding dekoratif, bukan tekstil.; hiasan dinding tidak terbuat dari tekstil;
karpet untuk mobil; lapisan bawah karpet; penutup lantai; rumput buatan; tikar linoleum; tikar mandi; tikar pintu===
===Ayunan; Boneka; Mainan; Permainan; Pita; Pohon Natal berdiri; bermain balon; dekorasi untuk pohon natal; gym bayi; halhal baru partai; hal-hal bermain; kotak pasir; mainan berenang; mainan berkebun set; mainan lembut; mainan mewah; model
mainan; partai kertas nikmat; partai poppers; pemegang lilin untuk pohon Natal.; pohon Natal buatan; selimut suka diemong;
skala model kendaraan===
===Bunga; Tanaman; benih kuman untuk tujuan botani; benih tanaman; bola lampu bunga; buket bunga segar; karangan
bunga alami; makanan burung.; menabur benih; mengeringkan bunga; tanaman kering untuk dekorasi===
===Pemantik api untuk perokok; Pertandingan; kasus cerutu, kotak dan peti.; kotak dan kotak rokok; kotak pertandingan;
pemegang pertandingan; toples tembakau; wadah gas untuk pemantik cerutu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549213
: 26/02/2020 00:00:00
:
: DELOS LIVING LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 860 WASHINGTON STREET 4TH FLOOR NEW YORK NY 10014
: Elyse C. Pillitteri Vincenti & Vincenti, P.C.
: 61 Broadway Suite 1310 New York NY10006

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: STAY WELL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 43
: ===Materi cetak, yaitu, formulir tes cetak, buklet uji, buku pegangan, pamflet, sertifikat, manual, panduan, daftar nama, dan
laporan cetak yang berkaitan dengan pengendalian, evaluasi, dan pemantauan kondisi lingkungan dalam ruangan dan
kesehatan manusia dan kebugaran di lingkungan dalam ruangan dan hubungan antara kesehatan manusia dan kebugaran
dan lingkungan dalam ruangan.===
===Layanan hotel; memberikan informasi on-line tentang hotel, kondominium, cottage liburan, dan rumah liburan;
menyediakan akomodasi perumahan permanen dan sementara; menyediakan akomodasi sementara di atas kapal pesiar.;
menyediakan akomodasi tempat tinggal sementara bagi siswa; menyediakan dan mengoperasikan restoran, bar, dan kafe;
menyediakan fasilitas hidup mandiri dan dibantu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551769
: 26/02/2020 00:00:00
:
: Williams Colebrook Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Suite A, 19/F Two Chinachem Plaza, 68 Connaught Road Central Hong Kong
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Frootiful
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 29, 30
: ===Smoothie; Smoothie buah; air [minuman]; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman air kelapa; bubuk yang

540 Etiket

540 Etiket
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digunakan dalam persiapan minuman berbasis buah; ekstrak buah non-alkohol yang digunakan dalam persiapan minuman;
esensi yang digunakan dalam persiapan minuman; jus sayuran [minuman]; konsentrat untuk membuat minuman buah;
minuman berbasis buah beku; minuman berbasis kelapa; minuman berkarbonasi, non-alkohol; minuman buah dan jus buah;
minuman jus buah, non-alkohol; minuman lidah buaya, non-alkohol; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan
sayuran; minuman, non-alkohol; persiapan untuk membuat minuman; smoothie [minuman buah, buah mendominasi];
smoothie sayuran; smoothie yang mengandung biji-bijian dan gandum; vitamin diperkaya air [minuman].; vitamin diperkaya air
soda [minuman]===
===Selai buah; buah dan sayuran kering; campuran buah kering; jamur, kering; kacang dan bar makanan ringan berbasis
buah kering; keripik buah; keripik kentang; keripik kentang yang terbuat dari ubi jalar; makanan ringan berbasis buah;
makanan ringan berbasis buah kering; makanan ringan berbasis kacang; makanan ringan berbasis kentang; makanan ringan
berbasis sayuran; makanan ringan berbasis singkong.; makanan ringan berbasis soy; makanan ringan berbasis tahu; manisan
buah makanan ringan; minuman beras berbasis susu; minuman berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu;
minuman berbasis santan; minuman berbasis susu; minuman berbasis susu almond; minuman berbasis susu yang
mengandung buah-buahan; minuman berbasis susu yang mengandung jus buah; minuman berdasarkan pengganti susu
fermentasi; minuman yang dibuat dengan yoghurt===
===Cokelat; Kerupuk; Minuman teh; Permen; biji kopi berlapis cokelat; biskuit beras; buah-buahan berlapis cokelat; campuran
puding makanan penutup instan; chutneys [bumbu]; cokelat truffle; dipanggang; disiapkan minuman kopi; es krim; es krim
buah; kacang berlapis cokelat; kerupuk bebas gluten; kerupuk beras; kerupuk singkong; kue beras; makanan penutup puding
berbasis nasi; makanan ringan berbasis beras; makanan ringan berbasis gandum; makanan ringan berbasis jagung; makanan
ringan berbasis pati singkong yang diekstrusi; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan berbasis sereal bebas gluten;
minuman berbasis teh dengan penyedap buah; minuman dengan alas teh; minuman es berbasis teh.; minuman kopi;
minuman kopi dengan susu; minuman yang terbuat dari teh; muesli makanan penutup; muesli makanan ringan; penyedap
buah untuk makanan atau minuman, kecuali esensi; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; permen beku;
puding pencuci mulut; sorbet [es]; yoghurt beku [es permen]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201401111
: 27/02/2020 00:00:00
:
: Armacell Enterprise GmbH & Co. KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Zeppelinstraße 1 12529 Schönefeld OT Waltersdorf
: VON FÜNER, EBBINGHAUS, FINCK, HANO
: Mariahilfplatz 3 81541 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ArmaGel
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 17, 19, 11, 12
: ===Aerogel untuk tujuan isolasi; Pipa fleksibel, tabung, selang dan Fitting untuk itu (termasuk katup), dan Fitting untuk pipa
kaku, Semua non-logam; Waterproofing dan kelembaban Proofing artikel dan bahan; bahan penyerap guncangan, peredam
getaran; elastomer; isolasi akustik artikel dan bahan; isolasi dan penghalang artikel dan bahan; isolasi termal artikel dan
bahan; isolasi untuk tujuan bangunan; jaket pipa, bukan logam; non-logam terisolasi pipa; pita perekat, strip, band dan film.;
segel, sealant dan pengisi; tahan api dan api artikel pencegahan dan bahan===
===Bahan bangunan dan konstruksi dan elemen, bukan logam; Pipa kaku dan katup daripadanya, non-logam; bahan proteksi
kebakaran non-logam untuk digunakan dalam bangunan.; non-logam pemanasan saluran; non-logam terisolasi pipa untuk
air===
===Instalasi sanitasi, pasokan air dan peralatan sanitasi.; Pemanasan, ventilasi, dan AC dan peralatan pemurnian (Ambient);
peralatan pendingin dan pembekuan===
===Bagian dan Fitting untuk kendaraan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528887
: 27/02/2020 00:00:00
:
: LIMITED LIABILITY MANUFACTURING AND TRADING COMPANY "ACME"

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5 Promyslova Str., Ukrainka, Obukhivsky r-n Kyivska obl. 08720
:
: vul. Dmytrivska, 56B, ofis 1 Kyiv 01054

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOREN COLOR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Batu tripoli untuk dipoles; Gaultheria minyak; Glitter kuku; Kosmetik; Kosmetik non-obat dan sediaan perlengkapan mandi;

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 317 dari 595

Lipstik; Maskara; Minyak mawar; Parfum; Sabun; Semir sepatu; Shampoo; Wewangian; abrasive; abu vulkanik untuk
dibersihkan; agen pengering untuk mesin pencuci piring; air beraroma; air lavender; air lembing / kalium hipoklorida; air misel;
air toilet; amber [parfum]; amonia [alkali volatil] [deterjen] / alkali volatil [amonia] [deterjen]; amril; antiperspiran [perlengkapan
mandi]; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan kimia pencerah
warna untuk keperluan rumah tangga [binatu] / bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; balsem,
selain untuk keperluan medis; basma [pewarna kosmetik]; batu apung; batu cukur [astringen]; batu penghalus; batu tawas
[astringen]; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bulu mata palsu; cairan pembersih kaca depan / cairan pembersih kaca
depan.; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cat body lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat persiapan stripping; cat tubuh
untuk keperluan kosmetik; cucian pemutih / persiapan pemutihan cucian; dandan; dasar untuk parfum bunga; degreas, selain
untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk manusia atau untuk hewan;
deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; diamantine [abrasif]; dokter gigi; dokter
gigi non-obat; dupa; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; esensi badian; esensi halus; esensi
mint [minyak esensial]; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel pemutihan gigi; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; geraniol; glasir cucian; glasir pati untuk keperluan binatu; grease untuk keperluan kosmetik; heliotropin;
hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; ionone [wewangian]; jaringan diresapi dengan lotion kosmetik; jaringan diresapi
dengan persiapan menghilangkan make-up; kain ampelas; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain kaca [kain
abrasif]; kanji untuk keperluan laundry / kanji; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur sirih; karbida logam [abrasive]; kasus
lipstik; kayu beraroma; kelonyo; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas / kaca; kertas polishing; kit kosmetik;
kondisioner rambut; korundum [abrasif]; kosmetik alis; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk hewan; krim / krim pemutih
kulit untuk memutihkan kulit; krim kosmetik; krim pemoles; krim sepatu; krim untuk kulit / lilin untuk kulit; kue sabun toilet / kue
sabun; kuku palsu; kulit quillaia untuk mencuci; lembaran pengering antistatik / lembaran pengering antistatik; lilin kumis / lilin
kumis; lilin lantai; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penjahit; lilin tanpa selip untuk lantai;
lilin tukang sepatu; lilin untuk lantai parket; lipgloss bibir; losion setelah bercukur; lotion rambut; lotion untuk keperluan
kosmetik; membersihkan kapur; membersihkan kerak untuk keperluan rumah tangga; memoles batu; mencuci soda, untuk
membersihkan; mint untuk wewangian; minyak almond; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak esensial / minyak
ethereal; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak lavender; minyak melati; minyak terpentin untuk
degreasing; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak
untuk parfum dan aroma; mouthwashes, bukan untuk tujuan medis; musk [wewangian]; pacar [pewarna kosmetik]; pasta gigi;
pasta untuk tangkai pisau cukur; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang
intim, tanpa obat; pembersihan, polishing, menjelajahi dan sediaan abrasif; pemolesan rouge / perhiasan rouge; pencucian
cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; pencucian vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penetral
untuk pengeritingan permanen; penghilang cat kuku / penghapus cat kuku; penghilang lilin lantai [persiapan gerusan];
penghilang noda; pensil alis; pensil kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyedap untuk minuman [minyak
esensial] / penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik / tongkat kapas untuk
keperluan kosmetik; perasa kue [minyak esensial] / perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial] / perasa
makanan [minyak esensial]; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; pernis kuku / cat kuku; persiapan / depilatori obat menghilangkan rambut; persiapan Binatu;
persiapan Fragrancing udara; persiapan antistatik untuk keperluan rumah tangga; persiapan berjemur [kosmetik]; persiapan
douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; persiapan dry-cleaning; persiapan fumigasi
[parfum]; persiapan gerinda / persiapan mengasah; persiapan kolagen untuk keperluan kosmetik; persiapan kosmetik untuk
bulu mata; persiapan kosmetik untuk mandi; persiapan kosmetik untuk perawatan kulit; persiapan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; persiapan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; persiapan make-up; persiapan mandi, bukan untuk keperluan
medis; persiapan melambaikan rambut / persiapan melambai untuk rambut; persiapan meluruskan rambut; persiapan
menghapus make-up; persiapan menghapus pernis; persiapan menghilangkan karat; persiapan menyegarkan nafas untuk
kebersihan pribadi; persiapan pembersihan; persiapan pembersihan bahan kimia untuk keperluan rumah tangga; persiapan
pembersihan wallpaper; persiapan pemolesan; persiapan pemutihan dan zat lain untuk penggunaan laundry; persiapan
pemutihan kulit, pengawet kulit [poles] / pengawet untuk kulit [poles]; persiapan penghapus warna / persiapan penghapus
warna; persiapan perataan [kanji]; persiapan perendaman laundry / persiapan untuk perendaman laundry; persiapan
perlengkapan mandi; persiapan phytocosmetic; persiapan tabir surya; persiapan untuk membersihkan gigi palsu; persiapan
untuk membuat daun tanaman mengkilap; persiapan untuk membuka saluran pipa drainase; persiapan yang bersinar [semir];
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna rambut / pewarna rambut; pewarna
untuk keperluan toilet; pijat lilin untuk tujuan kosmetik; poles gigitiruan; pomades untuk keperluan kosmetik; potpourris
[wewangian]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk
keperluan rumah tangga; rias wajah; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun cukur; sabun deodoran; sabun untuk keringat
kaki; sabun untuk tekstil cerah; sachet untuk linen wangi; safrol; sampo kering; sandcloth / kain abrasif; sediaan cukur; semir
sepatu; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; shampo untuk hewan [persiapan
perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa obat]; silikon karbida [abrasif]; soda pemutih;
soda soda; solusi gerusan; sprei warna pencegah run / warna warna sprei pencegah lari; stiker nail art, persiapan perawatan
kuku; strip napas menyegarkan; strip pemutih gigi; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih untuk keperluan
toilet; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk degreasing; tisu bayi diresapi dengan persiapan pembersihan; tongkat dupa;
topeng kecantikan; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan
debu; wewangian, minyak atsiri; wol kapas diresapi dengan persiapan menghilangkan make-up===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201529189
: 27/02/2020 00:00:00
: 42149824 06/11/2019 CN
: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen

Halaman 318 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: 11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 North Third Ring Road East,
Dongcheng District 100013 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HUAWEI HomeSec
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Camcorder; Download emoticon untuk ponsel; Earphone; Headphone; Jalur data USB atau kabel data; Jalur data USB
atau kabel data untuk ponsel; Kamera (fotografi); Layar sentuh; Mikrofon; Modem; Pedometer; Pengeras suara; Peralatan
Telekomunikasi dalam bentuk perhiasan dan; Radio; Stand diadaptasi untuk komputer tablet; Terminal layar sentuh interaktif;
Timbangan; Timbangan dengan Penganalisis massa tubuh; alat analisis udara; alat pemantauan, selain untuk keperluan
medis; alat transmisi suara; antarmuka audio; aplikasi perangkat lunak komputer, download; aplikasi perangkat lunak ponsel
yang dapat diunduh; asisten digital pribadi (PDA); bahan untuk listrik utama (kabel, kabel); baterai, listrik; bingkai foto digital;
biochip; buku harian elektronik; case untuk smartphone; central processing unit (prosesor) untuk memproses informasi, data,
suara atau gambar; chip (sirkuit terpadu); chip elektronik; cincin pintar; colokan listrik; detektor inframerah; disimpan alat
dikendalikan program switching telepon; display kristal cair (LCD); display panel datar yang fleksibel untuk komputer;
equalizers (peralatan audio); film pelindung diadaptasi untuk smartphone; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh;
gelang terhubung (alat ukur); grafis download untuk ponsel; headset realitas maya; instrumen pengujian gas; interkom; jam
tangan pintar; kacamata pintar; kamera pencitraan termal; kamus elektronik genggam; kartu dengan sirkuit terintegrasi; kartu
identitas yang disandikan; kartu sirkuit terpadu (kartu pintar); kenangan komputer; keyboard komputer; komputer Styluses;
komputer klien tipis; komputer laptop; komputer tablet; komputer yang bisa dipakai; kotak hitam (perekam data); kunci pintu
digital; layar video; lemari untuk pengeras suara; lembaran elektronik musik, download; lengan untuk laptop; lensa optik; lensa
selfie; liquid crystal display (LCD) dengan layar besar; mencakup untuk smartphone; mengajar robot; menyediakan; monitor
tampilan video yang dapat dipakai; monitor video; motherboard komputer; mouse (periferal komputer); notebook komputer;
papan memori; papan sirkuit tercetak; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; pemancar sinyal elektronik; pemegang untuk
ponsel; pemutar media portabel; pena elektronik; pengidentifikasi sidik jari; pengisi daya baterai; peralatan komunikasi
jaringan; peralatan radio jarak pendek; peralatan televisi; peralatan televisi untuk kendaraan; perangkat keras komputer;
perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau download; perangkat pengenalan
wajah manusia; perekam video digital untuk kendaraan; platform perangkat lunak komputer, direkam atau didownload; printer
gambar video; program komputer, direkam; program komputer, download; program pengoperasian komputer, direkam;
prosesor sinyal digital; publikasi elektronik, dapat diunduh; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot laboratorium;
robot pengintai keamanan; sampul untuk komputer tablet; sensor; set transmisi (telekomunikasi); set-top box; sirkuit tercetak;
sirkuit terpadu; sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci; smartphone; smartphone yang dipasang di
pergelangan tangan; soket listrik; stasiun cuaca digital; sumber daya seluler (baterai isi ulang); tampilan panel datar; tas
diadaptasi untuk laptop; televisi liquid crystal display (LCD); televisi ultra high-definition (UHD); timbangan elektronik digital
portabel; timbangan kamar mandi; token keamanan (perangkat enkripsi); tongkat selfie (monopod genggam).; tongkat selfie
untuk ponsel; transponder; unit efek listrik dan elektronik untuk alat musik; unit pemrosesan grafis (prosesor); unit pemrosesan
pusat (prosesor); unit pemrosesan sentral komputer (prosesor); unit pusat alarm===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530241
: 27/02/2020 00:00:00
:
: FORANS International AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Haldenstrasse 5 CH-6340 Baar
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: EVOLU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 10
: ===Perekam tekanan.===
===Inhaler; Inhaler oksigen untuk penggunaan medis; inhaler hidrogen; label suhu untuk penggunaan medis.; peralatan medis
dan instrumen; termometer klinis; termometer untuk penggunaan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535103
: 27/02/2020 00:00:00
: 2020-017723 19/02/2020 JP
: RAKKAN INC.

Alamat Pemohon

: B1, 1-15-19 Minamiaoyama, Minato-ku Tokyo 107-0062

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 319 dari 595

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: RACINE KANDA Bldg. 5F, 1-26, Kanda-Sudacho, Chiyoda-ku Tokyo 101-0041

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RAKKAN
: Optimism.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 43, 30
: ===Layanan Restoran Ramen; menyediakan makanan dan minuman.===
===Mie ramen dengan kuah; bumbu [Selain bumbu]; kecap asin [kecap]; memasak garam; persiapan sereal; rempahrempah.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536144
: 27/02/2020 00:00:00
:
: MedInfoServices Pty Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Level 32, 101 Miller Street North Sydney NSW 2060
: Spruson & Ferguson
: GPO Box 3898 Sydney NSW 2001

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Medconsent
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 44
: ===Layanan administrasi bisnis; administrasi urusan bisnis; layanan administrasi praktik medis termasuk penyediaan layanan
faktur dan penagihan dan transkripsi; layanan pemrosesan data online; manajemen basis data; manajemen basis data medis
dan kesehatan; pengumpulan dan pemeliharaan data medis dan kesehatan dalam database.; pengumpulan data;
pengumpulan data dan kompilasi untuk orang lain; penyediaan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan
dokumentasi persetujuan untuk layanan kesehatan medis, bedah dan sekutu===
===Layanan medis; ketentuan informasi yang berkaitan dengan layanan kesehatan medis, bedah, kesehatan dan sekutu.;
layanan informasi medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538922
: 27/02/2020 00:00:00
: 30 2020 100 316 10/01/2020 DE
: Stefan Rast

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Brocksfeld 3 27313 Dörverden
: BOEHMERT & BOEHMERT, Anwaltspartnerschaft MbB - Patentanwälte
: Hollerallee 32 28209 Bremen

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TENNAX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black, red and white.
: 37, 41, 9
: ===Pemasangan peralatan dan instrumen untuk mengkonversi dan mereproduksi sinyal audio, sistem suara, pengeras suara
dan sistem loudspeaker; instalasi prosesor sinyal, konverter dan amplifier untuk sistem suara, pengeras suara dan sistem
loudspeaker.===
===Penyewaan peralatan dan instrumen untuk mengkonversi dan mereproduksi sinyal audio, sistem suara, pengeras suara
dan sistem loudspeaker; penyewaan prosesor sinyal, konverter dan amplifier untuk sistem suara, pengeras suara dan sistem
loudspeaker.===
===Peralatan dan instrumen untuk mengkonversi dan mereproduksi sinyal audio; pengeras suara; perangkat lunak untuk
mengatur, mengendalikan dan meningkatkan kualitas suara aparat dan instrumen untuk mengkonversi dan mereproduksi
sinyal audio, sistem suara, pengeras suara dan sistem speaker.; prosesor sinyal, konverter dan amplifier untuk sistem suara,
pengeras suara dan sistem speaker; sistem speaker; sistem suara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: M0020201539100
: 27/02/2020 00:00:00
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 320 dari 595

730

Nama Pemohon

: Alfresa Pharma Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-2-9 Kokumachi, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 540-8575
: SAEGUSA & PARTNERS
: Kitahama Konishi Building, 7-1, Dosho-machi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka
541-0045

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NESPLON
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10
: ===Artikel ortopedi; Dot; Instrumen bedah untuk digunakan dalam operasi ortopedi dan tulang belakang; Makan cangkir untuk
tujuan medis; alat hisap untuk tujuan medis; aparat ortopedi vertebral; bantal es tas untuk tujuan medis; botol bayi; botol
makan dot; botol menyusui; catgut ,,,,,,; jahitan bedah; jahitan bedah dengan jarum; kontrasepsi, non-kimia,; menjatuhkan
pipet untuk tujuan medis; mesin pengaturan tulang dan instrumen; pelindung jari untuk tujuan medis; pemegang tas es medis;
peralatan medis dan instrumen; peralatan, perangkat dan artikel untuk bayi menyusui; perangkat fiksasi ortopedi; perangkat
orthotic; perban segitiga; perban yang mendukung; prostetik atau bahan tambalan, yaitu, bahan buatan untuk digunakan
dalam penggantian tulang, bukan untuk penggunaan gigi; sarung tangan untuk tujuan medis.; selaput timpani buatan; sendi
tulang untuk tujuan bedah; splints, bedah; tas es medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201539293
: 27/02/2020 00:00:00
:
: CHINA RESOURCES INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD

540 Etiket

: Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong
Cooperation Zone, Shenzhen Guangdong Province
: ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE
: 45/F, CTF Finance Center, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou
510623 Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, white.
: 35, 36
: ===Akuntansi; Audit bisnis; Bantuan manajemen bisnis; Iklan; Layanan administratif untuk relokasi bisnis; Layanan agen
ekspor-impor; Layanan biro iklan; Mengetik; Penyewaan mesin penjual otomatis; Publisitas; Studi pasar; bantuan administratif
dalam menanggapi panggilan untuk tender; iklan online pada jaringan komputer; kompilasi informasi ke dalam database
komputer; konsultasi manajemen kepegawaian; manajemen bisnis hotel; mesin kantor dan penyewaan peralatan; organisasi
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran teknologi; pencarian data dalam file komputer untuk
orang lain; penelitian bisnis; pengembangan konsep periklanan; penilaian bisnis; penyelenggaraan peragaan busana untuk
tujuan promosi.; promosi penjualan untuk orang lain; systemization informasi ke dalam database komputer; tes psikologis
untuk pemilihan personil===
===Layanan kepastian; Underwriting asuransi; broker real estat; informasi keuangan; jasa agen real estat; jasa keuangan;
kliring-rumah, keuangan; kutipan Bursa; layanan kartu kredit; manajemen keuangan; pegadaian.; penanaman Modal;
pengumpulan dana amal; penilaian perhiasan; penilaian seni; penyewaan real estat; perwalian; pialang; pialang asuransi;
sewa kantor [real estat]; transfer dana elektronik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201541185
: 27/02/2020 00:00:00
: 018119940 04/09/2019 EM
: Oriflame Cosmetics AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c/o Oriflame Global Management AG, Bleicheplatz 3 CH-8200 Schaffhausen
: SIPARA LIMITED
: Unit 1 Rochester House, Eynsham Road Farmoor, Oxfordshire OX2 9NH
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ORIFLAME MIND & MOOD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

:
: 3, 5
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Antiperspirant; Deodoran; Eyeliner; Kosmetik; Lipstik; Make-up; Maskara; Non-obat pengkondisian dan perawatan
persiapan untuk aplikasi untuk rambut, kulit kepala, kulit dan kuku; Parfum; Pasta gigi; Perlengkapan mandi; Sabun; Shampoo;
Wewangian; air toilet; bedak bedak; cuci mulut; dentifrices (Di dekat Dentifrices); eau de cologne; kapas dalam bentuk tisu
untuk penggunaan kosmetik; kapas untuk tujuan kosmetik; kapas, tongkat, tunas, menyeka, puff, bola dan bantalan;
kondisioner rambut; krim cukur; krim noda dan gel noda; kulit toners; lotion rambut; masker wajah dan tubuh; mencukur gel;
mencukur sabun; minyak esensial dan herbal; minyak mandi dan mandi, gel, krim dan busa; pelembab kulit; pembersih kulit
dan hydrator; pencucian wajah; penghilang pernis kuku; pernis kuku; persiapan make-up; persiapan perawatan kaki (nonobat); persiapan pra-cukur; persiapan setelah bercukur; persiapan toilet non-obat; persiapan untuk digunakan di bak mandi
atau mandi; puff katun dan bantalan diresapi dengan persiapan menghilangkan make-up.; remover make-up; scrub wajah dan
tubuh; semprotan rambut dan gel rambut===
===Disinfektan; Persiapan farmasi; Vitamin; bahan untuk menghentikan gigi, lilin gigi; makanan untuk bayi; minuman
suplemen makanan; minuman vitamin.; persiapan sanitasi; plester, bahan untuk dressing; protein suplemen getar; suplemen
gizi; suplemen makanan diet; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat; suplemen makanan untuk tujuan nonmedis; suplemen protein; zat dietetik disesuaikan untuk penggunaan medis===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549863
: 27/02/2020 00:00:00
: 2020-014335 10/02/2020 JP dan 2019-152041 03/12/2019 JP
: BRIDGESTONE CORPORATION

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku Tokyo 104-8340
: HONDA Keiko
: 6th Floor, Yusei Fukushi Kotohira Bldg., 14-1, Toranomon 1-chome, Minato-ku Tokyo
105-0001
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Solutions For Your Journey
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 37, 6, 7, 39, 9, 41, 10, 42, 43, 11, 44, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28
:
===Layanan ritel atau layanan grosir untuk mobil, ban dan suku cadang dan perlengkapan untuk mobil; informasi, saran dan
konsultasi yang diberikan sehubungan dengan layanan manajemen berlangganan yang disediakan sehubungan dengan
penyewaan, penyewaan, penyewaan, penggantian, perbaikan, inspeksi, pemeliharaan, pemantauan, manajemen dan
pembelian sewa ban dan suku cadang kendaraan; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan layanan manajemen
operasi, logistik, solusi transportasi dan distribusi, pemeliharaan kendaraan, dan biaya mengemudi yang dioptimalkan.;
layanan manajemen bisnis, yaitu mengelola armada kendaraan bermotor komersial, kinerja kendaraan, dan tenaga kerja;
layanan manajemen inventaris dan pesanan yang berkaitan dengan ban; layanan manajemen langganan yang disediakan
sehubungan dengan penyewaan, penyewaan, penyewaan, penggantian, perbaikan, inspeksi, pemeliharaan, pemantauan,
manajemen dan penyewaan pembelian ban dan suku cadang kendaraan; layanan ritel atau layanan grosir untuk barangbarang olahraga; layanan ritel atau layanan grosir untuk sepeda dan suku cadang dan perlengkapan untuk sepeda;
manajemen database komputerisasi dalam kaitannya dengan pelacakan, lokasi dan pemantauan kendaraan, atau ban===
===Konstruksi; Perbaikan dan pemeliharaan mobil dan suku cadangnya; ban retreading, yaitu, retreading ban, dan
memberikan saran, perbaikan dan pemeliharaan informasi di bidang retreading ban; informasi, saran dan konsultasi yang
diberikan sehubungan dengan semua layanan tersebut di atas; inspeksi ban dan kendaraan sebelum pemeliharaan dan
perbaikan; inspeksi ban dan kendaraan sebelum pemeliharaan dan perbaikan retreading ban; instalasi atap, dan
pemeliharaan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan aparat untuk menemukan kendaraan, peralatan anti-pencurian untuk
kendaraan, navigasi elektronik dan peralatan pelacakan untuk digunakan dalam kendaraan; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan telematika dan peralatan navigasi untuk kendaraan, termasuk peralatan untuk mengirimkan data kendaraan, pesan
dan informasi; konsultasi, informasi dan layanan inspeksi yang berkaitan dengan perbaikan dan pemeliharaan ban dan
kendaraan; konsultasi, informasi dan layanan inspeksi yang berkaitan dengan retread ban; konsultasi, informasi, saran dan
layanan inspeksi yang berkaitan dengan pemeliharaan ban untuk mencegah defleksi ban, risiko mengemudi dan mengemudi
kendaraan yang aman; layanan atap; layanan pemeliharaan, pemasangan, dan penggantian yang diberikan sehubungan
dengan ban dan suku cadang kendaraan; layanan perbaikan dan rekapping ban; memberikan informasi tentang perawatan
ban, pembacaan ulang ban dan penggunaan ban kepada konsumen, dealer ban, penyedia layanan dan manajer armada;
memberikan informasi tentang tekanan ban dan suhu ban untuk perawatan ban kendaraan melalui telekomunikasi; perbaikan
atap; perbaikan dan pemeliharaan ban untuk kendaraan bermotor roda dua; perbaikan dan pemeliharaan ban untuk mobil;
perbaikan dan pemeliharaan ban untuk pesawat terbang; perbaikan dan pemeliharaan ban untuk sepeda; perbaikan dan
pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua dan suku cadangnya; perbaikan dan pemeliharaan pesawat; perbaikan dan
pemeliharaan sepeda dan bagian-bagiannya; perbaikan, inspeksi sebelum potensi pemeliharaan dan perbaikan, instalasi,
penggantian, pemeliharaan pesawat termasuk ban dan roda untuk pesawat terbang, dan informasi, saran dan layanan
konsultasi yang berkaitan dengannya.; retreading ban===
===Persimpangan logam untuk pipa; bahan konstruksi antiseismik logam; bahan konstruksi logam; bangunan baja; flensa
logam; kacang logam; katup logam, bukan elemen mesin; katup pipa air logam; memperkuat bahan logam untuk bangunan;
memperkuat bahan logam untuk pipa; perangkat keras logam; pipa logam; rantai logam tertutup karet untuk mencegah
runtuhnya jembatan.; tangki air logam untuk keperluan rumah tangga; tangki air stainless steel industri; wadah logam untuk
transportasi; wadah penyimpanan logam===
===Mesin konstruksi dan peralatan; bagian dan perlengkapan untuk semua barang tersebut di atas; bantalan karet yang akan
melekat pada pelat sepatu crawler besi; buffer ban sebagai bagian dari mesin perbaikan ban; coupling pelepas cepat hidraulik
untuk selang bertekanan tinggi yang digunakan dalam mesin (bukan untuk kendaraan darat); filter layar yang terbuat dari
plastik untuk mesin dan peralatan kerja batu; filter layar yang terbuat dari plastik untuk mesin dan peralatan pertambangan;
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konektor hidrolik (pipa) menjadi bagian dari mesin pengerjaan logam, mesin pertambangan, mesin konstruksi, mesin bongkar
muat, mesin penangkap ikan, mesin pengolahan kimia, mesin tekstil, mesin pengolahan makanan, mesin pengolahan
minuman, mesin penebangan kayu, mesin pengerjaan kayu, mesin pembuat veneer atau kayu lapis, mesin pembuat pulp,
mesin pembuat kertas, mesin pembuat kertas, mesin cetak, mesin penjual buku, mesin pertanian, mesin pembuat sepatu,
mesin penyamakan kulit, mesin pengolahan tembakau, mesin pembuat barang pecah belah , mesin lukisan, mesin
pengemasan atau pembungkus, mesin pengolahan plastik, mesin manufaktur semikonduktor, mesin manufaktur barang karet,
mesin kerja batu, penggerak utama non-listrik, mesin pneumatik atau hidrolik, mesin perbaikan dan perbaikan, sistem parkir
mekanis, instalasi cuci kendaraan, penyemprot listrik untuk desinfeksi, insektisida dan deodoran, mesin pemotong rumput,
perangkat gambar tirai yang dioperasikan secara elektrik, mesin pemadatan limbah dan mesin penghancur limbah;
memperbaiki atau memperbaiki mesin dan peralatan; mesin dan peralatan penanganan kargo; mesin dan peralatan
pertambangan; mesin penyaluran bahan bakar untuk stasiun layanan; mesin perbaikan ban; pegas karet untuk sistem
suspensi non-kendaraan; pemotong tapak ban dan aplikator agen ikatan yang digunakan dalam rekapit ban sebagai bagian
dari mesin perbaikan ban; peredam kejut pneumatik (pegas udara, untuk elemen mesin bukan untuk kendaraan darat); pipa
plastik (dilengkapi bagian dari mesin) untuk mesin pengerjaan logam, mesin pertambangan, mesin konstruksi, mesin bongkar
muat, mesin penangkap ikan, mesin pengolahan kimia, mesin tekstil, mesin pengolahan makanan, mesin pengolahan
minuman, mesin penebangan kayu, mesin pengerjaan kayu, mesin pembuat veneer atau kayu lapis, mesin pembuat pulp,
mesin pembuat kertas, mesin pembuat kertas, mesin cetak, mesin penjual buku, mesin pertanian, mesin pembuat sepatu,
mesin penyamakan kulit, mesin pengolahan tembakau, mesin pembuatan barang pecah belah , mesin lukisan, mesin
pengemasan atau pembungkus, mesin pengolahan plastik, mesin manufaktur semikonduktor, mesin manufaktur barang karet,
mesin kerja batu, penggerak utama non-listrik, mesin pneumatik atau hidrolik, mesin perbaikan dan perbaikan, sistem parkir
mekanis, instalasi cuci kendaraan, penyemprot listrik untuk desinfeksi, insektisida dan deodoran, mesin pemotong rumput,
perangkat gambar tirai yang dioperasikan secara elektrik, mesin pemadatan limbah dan mesin penghancur limbah; pompa
bensin untuk stasiun layanan.; rem untuk alat berat; rol tapak ban dan jahitan, sebagai bagian dari mesin perbaikan ban; ruang
tekanan sebagai bagian dari mesin perbaikan ban; sabuk konveyor; sabuk transmisi daya, elemen mesin bukan untuk
kendaraan darat; sabuk untuk konveyor; selang hidrolik, bukan logam, untuk digunakan dalam mesin pengerjaan logam,
mesin pertambangan, mesin konstruksi, mesin bongkar muat, mesin penangkap ikan, mesin pengolahan kimia, mesin tekstil,
mesin pengolahan makanan, mesin pengolahan minuman, mesin penebangan kayu, mesin pengerjaan kayu, mesin pembuat
veneer atau kayu lapis, mesin pembuat pulp, mesin pembuat kertas, mesin pembuat kertas, mesin cetak, mesin penjual buku,
mesin pertanian, mesin pembuat sepatu, mesin penyamakan kulit, mesin pengolahan tembakau, mesin pembuatan barang
pecah belah , mesin lukisan, mesin pengemasan atau pembungkus, mesin pengolahan plastik, mesin manufaktur
semikonduktor, mesin manufaktur barang karet, mesin kerja batu, penggerak utama non-listrik, mesin pneumatik atau hidrolik,
mesin perbaikan dan perbaikan, sistem parkir mekanis, instalasi cuci kendaraan, penyemprot listrik untuk desinfeksi,
insektisida dan deodoran, mesin pemotong rumput, perangkat gambar tirai yang dioperasikan secara elektrik, mesin
pemadatan limbah dan mesin penghancur limbah; selang non-logam untuk digunakan dalam sistem hidrolik di mesin
pengerjaan logam, mesin pertambangan, mesin konstruksi, mesin bongkar muat, mesin penangkap ikan, mesin pengolahan
kimia, mesin tekstil, mesin pengolahan makanan, mesin pengolahan minuman, mesin penebangan kayu, mesin pengerjaan
kayu, mesin pembuat veneer atau kayu lapis, mesin pembuat pulp, mesin pembuat kertas, mesin pemotong kertas, mesin
cetak, mesin penjual buku, mesin pertanian, mesin pembuat sepatu, mesin penyamakan kulit, mesin pengolahan tembakau ,
mesin manufaktur barang pecah belah, mesin pengecatan, mesin pengemasan atau pembungkus, mesin pengolahan plastik,
mesin manufaktur semikonduktor, mesin manufaktur barang karet, mesin kerja batu, penggerak utama non-listrik, mesin
pneumatik atau hidrolik, mesin perbaikan dan perbaikan, sistem parkir mekanis, instalasi cuci kendaraan, penyemprot listrik
untuk desinfektan, insektisida dan deodoran, mesin pemotong rumput, perangkat gambar tirai yang dioperasikan secara
elektrik, mesin pemadatan limbah dan mesin penghancur limbah; selang non-logam untuk mentransfer daya hidrolik dalam
mesin pengerjaan logam, mesin pertambangan, mesin konstruksi, mesin bongkar muat, mesin penangkap ikan, mesin
pengolahan kimia, mesin tekstil, mesin pengolahan makanan, mesin pengolahan minuman, mesin penebangan kayu, mesin
pengerjaan kayu, mesin pembuat veneer atau kayu lapis, mesin pembuat pulp, mesin pembuat kertas, mesin pembuat kertas,
mesin cetak, mesin penjual buku, mesin pertanian, mesin pembuat sepatu, mesin penyamakan kulit, mesin pengolahan
tembakau, mesin pembuat barang pecah belah , mesin lukisan, mesin pengemasan atau pembungkus, mesin pengolahan
plastik, mesin manufaktur semikonduktor, mesin manufaktur barang karet, mesin kerja batu, penggerak utama non-listrik,
mesin pneumatik atau hidrolik, mesin perbaikan dan perbaikan, sistem parkir mekanis, instalasi cuci kendaraan, penyemprot
listrik untuk desinfeksi, insektisida dan deodoran, mesin pemotong rumput, perangkat gambar tirai yang dioperasikan secara
elektrik, mesin pemadatan limbah dan mesin penghancur limbah; transmisi untuk mesin; trek karet untuk digunakan dengan
crawler pada konstruksi, mesin penanganan kargo; trek karet untuk digunakan dengan crawler pada mesin pertambangan;
trek karet untuk digunakan dengan crawler pada mesin pertanian; trek karet untuk digunakan dengan crawler pada removers
salju===
===Transportasi; konsultasi yang berkaitan dengan lalu lintas, perjalanan dan pekerjaan jalan, yaitu memantau lalu lintas dan
menerima peringatan dari kendaraan; layanan penasihat yang berkaitan dengan penyimpanan ban; logistik dan manajemen
armada di bidang pelacakan, lokasi dan pemantauan kendaraan; menyediakan layanan navigasi dan informasi, yaitu informasi
yang berkaitan dengan lalu lintas, kondisi jalan dan kemacetan lalu lintas; menyediakan layanan pelacakan elektronik atau
informasi mengenai pelacakan ban kepada orang lain untuk tujuan bisnis dan inventaris.; pelacakan, lokasi dan pemantauan
kendaraan; penyediaan informasi yang berkaitan dengan; penyewaan ban dan suku cadang kendaraan; semua layanan
tersebut juga disediakan melalui jaringan komunikasi atau telepon seluler atau sistem navigasi nirkabel===
===Kacamata hitam; Kamera; Komputer; Meteran listrik atau magnetik dan penguji; Printer; alat dan instrumen survei; alat
ukur dan instrumen; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam pemantauan, pelacakan, dan pelaporan tekanan ban dan
suhu; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam memantau dan melacak ban dan data ban; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menganalisis tapak ban berdasarkan gambar; baterai dan sel; baterai surya;
baterai, listrik; baterai, listrik, untuk kendaraan; database elektronik yang berkaitan dengan ban, suku cadang kendaraan,
kendaraan dan kelompok kendaraan; faksimili; file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; instalasi
telekomunikasi, jaringan dan peralatan; kendaraan locator dan perangkat pemulihan diprogram untuk menggunakan sistem
posisi global [GPS] dan telekomunikasi selular; komputasi seluler dan platform operasi yang terdiri dari transceiver data,
jaringan nirkabel, dan gateway untuk pengumpulan dan pengelolaan data; laporan elektronik yang berkaitan dengan ban, suku
cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan; layar elektronik yang memanfaatkan teknologi kertas elektronik;
lokasi kendaraan, pelacakan dan sistem keamanan yang terdiri dari antena dan pemancar radio untuk ditempatkan di
kendaraan; lokasi, orientasi dan navigasi, dan sistem posisi global [GPS] yang terdiri dari komputer, perangkat lunak
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komputer, pemancar, penerima sistem posisi global [GPS] dan / atau penerima satelit; manajemen tekanan ban dan sistem
pemantauan terutama terdiri dari sensor, perangkat lunak operasi, dan perangkat keras komputer untuk mengukur dan
mentransmisikan defleksi ban dan data tekanan; manajemen tekanan ban dan sistem pemantauan yang terdiri dari sensor,
perangkat lunak operasi, dan perangkat keras komputer; masker debu; memeriksa (pengawasan) aparat dan instrumen;
memperbaiki rak untuk perangkat keras telekomunikasi; mengukur atau menguji mesin dan instrumen; mengukur dan
perangkat alarm untuk tekanan ban; mesin dan peralatan elektronik untuk mengukur, memantau, dan mentransmisikan
tekanan dan suhu ban; mesin dan peralatan sinematografi; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin elektronik dan
peralatan untuk mengukur, memantau dan mentransmisikan tekanan ban dan suhu ban yang terdiri dari sensor, antena,
pemancar, penerima, layar, asisten digital pribadi, terminal telekomunikasi seluler dan perangkat lunak komputer; mesin
elektronik dan peralatan untuk penggunaan teknologi dan ilmiah yang terdiri dari sensor, antena, antena GPS, pemancar,
penerima dan perangkat lunak komputer; mesin elektronik, peralatan dan bagian-bagiannya; mesin fotografi dan peralatan;
mesin optik dan peralatan; mesin uji karet; pemancar satelit dan radio serta peralatan penerima; pemegang untuk komputer
genggam; pemindai kode barcode/dua dimensi; penginderaan elektronik, memeriksa, memantau dan perangkat komunikasi
yang digunakan dalam kaitannya dengan kendaraan, ban, bagian kendaraan dan kelompok kendaraan; pengisi daya baterai
untuk ponsel; pengukur bensin; pengukur tekanan ban; pengukur tekanan pada ban kendaraan; peralatan dan instrumen
sinyal; peralatan navigasi untuk kendaraan dalam sifat on-board komputer; peralatan telematika, yaitu perangkat Internet
nirkabel yang menyediakan layanan telematika dan memiliki fungsi telepon seluler; perangkat alarm untuk tekanan ban;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan sistem navigasi satelit dan/atau GPS untuk tujuan
navigasi; perangkat lunak komputer di bidang layanan manajemen armada; perangkat lunak komputer untuk ban retread
dealer untuk melacak, foto, dan memberikan tanda terima untuk ban retreaded; perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam memantau pelacakan dan pelaporan data tapak ban, dan memprediksi potensi kondisi mengemudi berisiko untuk ban
dan memungkinkan kendaraan bereaksi terhadap kondisi tersebut untuk mencegah kecelakaan; perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam mengelola, melacak, dan mengoptimalkan biaya operasi armada dan produktivitas berdasarkan data
ban armada komersial; perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan perencana rute, peta elektronik dan kamus digital
untuk tujuan navigasi; perangkat lunak komputer untuk informasi penggerak kendaraan, informasi kinetik kendaraan, dan
informasi tekanan ban; perangkat lunak komputer untuk melacak persediaan ban retread; perangkat lunak komputer untuk
melaporkan kinerja dan kondisi ban dalam retreading ban; perangkat lunak komputer untuk memantau dan mengelola tekanan
pada ban; perangkat lunak komputer untuk memantau, menganalisis data penerbangan dan memprediksi treadwear ban;
perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan sistem navigasi satelit dan sistem posisi global [GPS], dan untuk
penggunaan sistem posisi global [GPS] untuk pelacakan, lokasi dan keamanan kendaraan dan objek; perangkat lunak
komputer untuk pelacakan informasi dan fungsi pelaporan dalam bisnis ban retread di bidang manajemen hubungan
pelanggan, manajemen rantai pasokan, layanan manusia, dan aplikasi keuangan, semua dirancang untuk membantu bisnis di
industri ban retread, komersial, ritel dan grosir; perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan layanan berlangganan
yang disediakan sehubungan dengan ban dan suku cadang kendaraan; perangkat lunak untuk digunakan sehubungan
dengan penggantian, perbaikan, inspeksi, instalasi, pemantauan, manajemen, pemeliharaan, pemesanan atau pembelian ban,
suku cadang kendaraan dan kendaraan; perangkat lunak untuk manajemen dan pemeliharaan kelompok kendaraan;
perangkat lunak untuk manajemen informasi untuk sektor transportasi dan lalu lintas; perangkat lunak untuk melihat peta
elektronik; perangkat lunak untuk mengoperasikan kamus digital elektronik; perangkat lunak untuk menunjukkan persyaratan
pemeliharaan dan penjadwalan pemeliharaan untuk kendaraan; perangkat lunak untuk perencana rute operasi; perangkat
lunak untuk sistem informasi perjalanan untuk memberikan atau menampilkan saran perjalanan di pompa bensin, tempat
parkir mobil, restoran, dealer mobil dan informasi terkait perjalanan dan transportasi lainnya; perangkat lunak yang digunakan
dalam kaitannya dengan ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan; perangkat terminal untuk
mengumpulkan informasi yang telah menyimpan data yang diukur dengan pemantauan jarak jauh dan mentransmisikan data
yang disimpan pada fungsi permintaan; perangkat transmisi data untuk telekomunikasi; perencana rute dalam bentuk
komputer pribadi genggam (komputer genggam); peta elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik; publikasi elektronik
yang berkaitan dengan ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan; rol sebagai bagian dari printer,
faksimili atau mesin fotokopi, termasuk transfer roller, toner supply roller dan pengembangan roller; sabuk berat untuk scuba
diving; selang pemadam kebakaran; sensor elektronik untuk ban, kendaraan, dan suku cadang kendaraan; sensor tekanan
ban; sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam dengan program untuk permainan genggam dengan tampilan kristal cair; sistem
navigasi satelit, yaitu global positioning systems [GPS]; sistem pemantauan tekanan ban; sistem pencegahan kecelakaan
terutama terdiri dari sensor, perangkat lunak operasi dan perangkat keras komputer untuk mengukur dan mentransmisikan
data ban treadwear; sistem pendeteksi ban treadwear terutama terdiri dari sensor deteksi treadwear, indikator otomatis
tekanan ban rendah, sensor listrik, pemancar sinyal, penerima sinyal, dan antarmuka tampilan elektronik; sistem posisi global
[GPS] yang terdiri dari komputer, perangkat lunak komputer, pemancar, penerima, dan perangkat jaringan; tekanan ban atau
sistem pemantauan suhu terutama terdiri dari perangkat lunak untuk memantau tekanan dan suhu ban, indikator otomatis
tekanan ban rendah, pengukur tekanan ban, sensor listrik, sensor tekanan ban atau sensor suhu, pemancar sinyal, penerima
sinyal, dan antarmuka tampilan elektronik.; tekanan ban dan pemantauan suhu dan mengukur mesin dan instrumen; terminal
komputer, khususnya untuk penggunaan sistem navigasi, perencana rute, dan/atau peta digital===
===Mengatur dan melakukan kelas renang untuk penyandang cacat; mengatur dan melakukan program latihan (pelatihan
untuk pencegahan kelemahan dan bantuan berjalan); mengatur dan menyelenggarakan acara olahraga universal.; mengatur
dan menyelenggarakan kelas pendidikan dan budaya; mengatur dan menyelenggarakan kelas tenis kursi roda===
===Anggota badan buatan; anggota badan buatan untuk hewan.; sol karet untuk anggota badan buatan===
===Konsultasi di bidang desain perangkat lunak komputer; analisis teknologi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemilihan, kondisi, pemeliharaan atau penggantian suku cadang komponen kendaraan, suku cadang dan aksesoris; analisis
teknologi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemilihan, kondisi, pemeliharaan, retreading atau penggantian ban
kendaraan; desain perangkat lunak untuk mengumpulkan dan memulihkan informasi tentang lokasi kendaraan, rekonstruksi
rute, kegiatan pengemudi; desain produk; desain, pemeliharaan dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam kaitannya dengan penggantian, perbaikan, inspeksi, instalasi, pemantauan, manajemen, pemeliharaan,
penyewaan, pemesanan, pembelian atau penyewaan pembelian ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok
kendaraan; konsultasi teknologi sehubungan dengan layanan telekomunikasi; konsultasi teknologi, informasi, saran dan
layanan inspeksi yang berkaitan dengan penggunaan untuk mencegah defleksi ban, risiko mengemudi dan mengemudi
kendaraan yang aman.; layanan inspeksi yang diberikan sehubungan dengan ban dan suku cadang kendaraan; layanan
penyimpanan data digital yang aman atau tidak aman, yaitu penyimpanan elektronik data digital, foto, file audio, data,
informasi dan sinyal gambar, semua khususnya untuk sistem navigasi, perencana rute dan penggunaan peta elektronik;
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layanan quality control, yaitu pemantauan, pengecekan dan pengujian status ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan
kelompok kendaraan; memberikan hasil analisis data sehubungan dengan kendaraan atau komponen kendaraan, seperti ban,
rem, baterai, oli mesin atau sinyal default; memberikan hasil analisis data sehubungan dengan sepeda atau komponen
sepeda, seperti ban, rem, baterai atau sinyal default; memberikan informasi teknologi, konsultasi dan saran dalam kaitannya
dengan kendaraan atau komponen kendaraan, seperti ban, rem, baterai, oli mesin atau sinyal default; memberikan informasi
teknologi, konsultasi dan saran dalam kaitannya dengan sepeda atau komponen sepeda, seperti ban, rem, baterai atau sinyal
default; memberikan informasi teknologi, konsultasi dan saran dalam kaitannya dengan tindakan untuk memecahkan masalah
kendaraan atau komponen kendaraan, seperti ban, rem, baterai, oli mesin atau sinyal default; memberikan informasi teknologi,
konsultasi dan saran dalam kaitannya dengan tindakan untuk memecahkan masalah sepeda atau komponen sepeda, seperti
ban, rem, baterai atau sinyal default; memperbarui perangkat lunak komputer tersebut di atas; menganalisis data kendaraan
atau komponen kendaraan, seperti ban, rem, baterai, oli mesin, atau sinyal default; menganalisis data sepeda atau komponen
sepeda, seperti ban, rem, baterai, atau sinyal default; menyediakan platform online untuk mengelola informasi dan data yang
terkait dengan ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan kelompok kendaraan; pembuatan database tentang lalu lintas
dan informasi yang berkaitan dengan perjalanan; pengembangan dan desain layanan dan jaringan telekomunikasi dan
komunikasi data; pengembangan dan desain perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan sistem navigasi dan
perencana rute dan dengan peta elektronik dan kamus digital; pengembangan dan desain sistem navigasi dan perencana
rute; penyediaan laporan teknologi dan informasi dalam kaitannya dengan ban, suku cadang kendaraan, kendaraan dan
kelompok kendaraan; penyediaan pemberitahuan teknologi dan laporan teknologi mengenai ban, suku cadang kendaraan,
kendaraan dan kelompok kendaraan; perangkat lunak komputer dan desain perangkat keras; perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS] yang menampilkan perangkat lunak untuk pelacakan dan pemantauan di bidang manajemen armada===
===Layanan kafetaria.===
===Pipa air untuk instalasi sanitasi; katup kontrol air untuk keran; katup pengendali tingkat dalam tangki; keran air keran; pipa
garis ayam.===
===Konsultasi kesehatan.===
===Mobil dan suku cadang dan perlengkapannya; ban dan tabung dalam untuk pesawat terbang; ban kendaraan; ban
retreaded; ban retreaded untuk bus; ban retreaded untuk mobil; ban retreaded untuk mobil balap; ban retreaded untuk mobil
penumpang; ban retreaded untuk truk; ban untuk bajak salju; ban untuk bus; ban untuk crane; ban untuk crane beroda; ban
untuk kendaraan bermotor roda dua; ban untuk kendaraan penanganan kontainer; ban untuk kendaraan pertanian; ban untuk
lunar rovers; ban untuk mesin pertambangan; ban untuk mobil; ban untuk mobil balap; ban untuk mobil off-the-road,
kendaraan bermotor roda dua dan sepeda; ban untuk mobil penumpang; ban untuk pavers; ban untuk rol ban; ban untuk
scraper; ban untuk sepeda; ban untuk shovel loader; ban untuk siswa kelas motor; ban untuk traktor; ban untuk truk; bantal
kursi untuk kendaraan; bumper kendaraan; elemen mekanis untuk kendaraan darat; fender untuk kapal (pelindung sisi
perahu); kapal dan bagian-bagian dan perlengkapannya; karet tapak untuk membaca kembali ban untuk kendaraan bermotor
roda dua atau sepeda; karet tapak untuk membaca kembali ban untuk kendaraan yang disebutkan di atas; kendaraan
bermotor roda dua dan suku cadang dan perlengkapannya; kendaraan off-the-road dan bagian-bagian dan perlengkapannya;
kopling poros atau konektor, elemen mesin untuk kendaraan darat; mata air udara untuk gerbong kereta api; mata air udara,
elemen mesin untuk kendaraan darat; off-the-road kendaraan roda dua dan sepeda dan bagian-bagian dan perlengkapan;
patch karet perekat untuk memperbaiki tabung atau ban; patch karet untuk memperbaiki tapak ban kendaraan tersebut; pegas
suspensi untuk kendaraan; pegas, elemen mesin untuk kendaraan darat; pemantik cerutu untuk mobil.; pesawat dan bagianbagian dan perlengkapannya; roda dan pelek untuk bus; roda dan pelek untuk kendaraan bermotor roda dua; roda dan pelek
untuk mobil; roda dan pelek untuk mobil balap; roda dan pelek untuk mobil penumpang; roda dan pelek untuk sepeda; roda
dan pelek untuk truk; sepeda dan bagian-bagian dan perlengkapannya; shock absorber, elemen mesin untuk kendaraan darat;
suspensi shock absorber untuk kendaraan; tabung dalam untuk bus; tabung dalam untuk kendaraan bermotor roda dua;
tabung dalam untuk mobil; tabung dalam untuk mobil balap; tabung dalam untuk mobil penumpang; tabung dalam untuk
sepeda; tabung dalam untuk truk; tapak ban preformed untuk ban mobil, kendaraan bermotor roda dua, sepeda, pesawat
terbang dan kendaraan tersebut; tapak karet untuk retreading ban untuk pesawat; tapak yang digunakan untuk membaca
kembali ban untuk ban mobil, kendaraan bermotor roda dua, sepeda, pesawat terbang dan kendaraan tersebut; trek karet
untuk digunakan dengan crawler pada mobil; trek karet untuk digunakan dengan crawler pada mobil salju; trek karet untuk
digunakan dengan crawler pada semua kendaraan medan===
===EVA (etilena vinil asetat) film untuk baterai surya; EVA (etilena vinil asetat) film untuk sel surya; Gasket; Gasket logam;
Karet; Segel; bahan isolasi termal untuk bangunan atau konstruksi yang terbuat dari keramik, karet, resin sintetis, plastik,
plastik berbusa, plester, pulp, beton, kayu, serat kaca, serat mineral, serat kimia, wol batu, atau serat karbon.; bahan karet
untuk membaca kembali dan memperbaiki ban dan memperbaiki tabung; bahan karet untuk rekapit ban; busa uretan;
elastomer termoplastik digunakan sebagai bahan untuk buffer HDD; film plastik, bukan untuk pembungkus; hambatan antipolusi mengambang; karet alam; karet sintetis; katup karet atau serat vulkanisir [tidak termasuk elemen mesin]; kemasan
bersama; lembaran plastik; lembaran plastik untuk digunakan sebagai interlayers untuk kaca laminasi; lembaran plastik untuk
digunakan sebagai perekat dalam baterai surya, dimasukkan antara gelas dan gelas, gelas dan plastik, atau plastik dan
plastik; pipa dan tabung plastik; sambungan untuk pipa, bukan logam; sealants untuk digunakan dalam bangunan dan
konstruksi; selang hidrolik, bukan logam (tidak termasuk dalam kelas lain); senyawa karet; tabung fleksibel, bukan logam;
tabung karet fleksibel; wadah kemasan karet; zat plastik, semi-olahan===
===Dompet; Handbags; Kantung; Payung; Tas; kasus kartu; kasus kesombongan, tidak dipasang.; kasus kunci (leatherware);
rucksacks (karung rucksacks); tas (amplop, kantong) kulit untuk kemasan; tas belanja; tas belanja beroda; tas bersih untuk
berbelanja; tas perjalanan; tas sekolah; tas untuk olahraga; wadah kemasan industri kulit===
===Pipa kaku, bukan logam (bangunan); atap dan atap membran tahan air; bahan bangunan atau konstruksi karet; bahan
bangunan karet untuk isolasi seismik; bahan bangunan non-logam; bahan karet untuk isolasi seismik.; bahan konstruksi
antiseismik, bukan logam; bangunan batu; bantalan karet untuk isolasi seismik bangunan; karet tertutup rantai non-logam
untuk mencegah runtuhnya jembatan; kolam taman buatan manusia (struktur, bukan logam); segel bangunan atau
konstruksi===
===Bantal; Bantal lantai Jepang [zabuton]; Cermin; Kasur; Kursi; Meja; Tangki penyimpanan air industri, bukan dari logam
atau batu; dada, bukan logam; kamar mandi vanities (furniture); kasus kayu; katup plastik, selain bagian mesin; kipas untuk
penggunaan pribadi, non-listrik; kursi penata rambut.; rak buku; tangki air untuk keperluan rumah tangga bukan dari logam
atau batu; tangki penyimpanan cair bukan dari logam atau batu; tangki penyimpanan gas bukan dari logam atau batu; tangki,
bukan dari logam atau batu; wadah bambu dan plastik untuk kemasan===
===Handuk tekstil; Saputangan; kantong tidur untuk berkemah.; label (kain)===
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===Celana; Celemek; Gelang; Jaket; Kaus kaki; Kemeja; Mantel gaya Jepang [happi]; Mufflers; Pakaian; Pakaian untuk
olahraga; Rompi; Sarung tangan; Sepatu; Sweater; Syal; Topi; alas kaki [selain alas kaki khusus untuk olahraga]; alas kaki
khusus untuk olahraga; celana dalam; celana golf; celana jogging; celana keringat; celana panjang golf; celana pengendara
sepeda untuk balap; jaket angin; jas hujan; kamisol; kaos; kemeja berleher terbuka; kemeja golf; kemeja olahraga; kemeja
polo; mantel; neckerchieves (leher); overall pengendara sepeda; pakaian dalam termal; pakaian pengendara sepeda jersey
untuk balap; paku golf; pendukung termal [pakaian]; rok golf; sarung tangan untuk balap sepeda; sarung tangan untuk
bersepeda; sarung tangan untuk bersepeda.; sepatu berjalan; sepatu golf; sepatu golf berduri; sepatu olahraga; syal leher
[muffler]; telinga muffs; topi (pakaian); topi golf; visor (visor)===
===Boneka; Mainan; Rumah mesin video game; becak untuk bayi; bola golf; bola karet; bola tenis.; golf putters (putters golf);
golf setrika; kendaraan mainan roda empat; kepala klub golf; klub golf; miniatur mobil; model kendaraan; penutup kepala klub
golf; peralatan golf; peralatan olahraga; raket tenis; sarung tangan golf; tas golf; tas olahraga berbentuk berisi peralatan
olahraga tertentu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201041702
: 28/02/2020 00:00:00
:
: MATSUNO INDUSTRY CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-3-67, Uriwariminami, Hirano-ku, Osaka-shi Osaka 547-0023
: KAMADA Bunji Kamada Patent Office
: 18-12, Nipponbashi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 542-0073

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: M.G.B.
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 26
: ===(Di dekat Brassards); Manik-manik kaca; ban lengan; bros untuk pakaian; bunga buatan (selain "karangan bunga buatan
dan karangan bunga").; gesper untuk pakaian (gesper pakaian); jenggot palsu; klip selempang khusus untuk obi (Obi-dome);
kumis palsu; lambang untuk dipakai (bukan logam mulia); lencana untuk dipakai (bukan logam mulia); ornamen rambut; patch
perekat panas untuk dekorasi artikel tekstil; pengeriting rambut (non-listrik); pin bonnet (bukan logam mulia); tombol dan
sebagainya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528701
: 28/02/2020 00:00:00
: VA 2019 02125 24/09/2019 DK
: SP Group A/S

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Snavevej 6-10 DK-5471 Søndersø
:
: Øster Allé 42, 6. DK-2100 København Ø

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SP Medical
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black, blue and red.
: 10
: ===Peralatan dan instrumen bedah, medis, gigi dan hewan; alat pijat; alat terapi dan alat bantu yang disesuaikan untuk
penyandang disabilitas; alat, perangkat dan artikel untuk bayi menyusui; alat, perangkat, dan artikel aktivitas seksual; anggota
badan, mata dan gigi tiruan; artikel ortopedi; bahan jahitan; dispenser medis, implan (anggota badan buatan), jarum dan
kanula untuk keperluan medis dan bedah, jarum suntik untuk keperluan medis, perangkat medis sekali pakai medis untuk
rumah sakit, kabel medis, komponen cetakan injeksi untuk peralatan medis untuk diagnosa, pemeriksaan dan
pemantauan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201528920
: 28/02/2020 00:00:00
: 44065784 13/02/2020 CN
: Huawei Technologies Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: Room 1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W.,
Haidian 100080 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: M-Pencil
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Camcorder; Earphone; Kacamata pintar; Layar sentuh; Modem; Peralatan Telekomunikasi dalam bentuk perhiasan dan;
Radio; alat transmisi suara; aplikasi perangkat lunak komputer, download; baterai, listrik; biochip; chip [sirkuit terpadu]; chip
elektronik; detektor inframerah; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; headset realitas maya; jam tangan pintar;
komputer Styluses; komputer tablet; layar liquid crystal display [LCD]; layar tampilan panel datar; layar video; lemari untuk
pengeras suara; menyediakan; motherboard komputer; notebook komputer; pena cahaya; pena dengan titik konduktif untuk
perangkat layar sentuh.; pena elektronik; pena elektronik [unit tampilan visual]; pena layar sentuh; peralatan komunikasi
jaringan; peralatan televisi; perangkat keras komputer; perangkat lunak komputer, direkam; program komputer, direkam;
prosesor [unit pemrosesan pusat]; prosesor sinyal digital; radio jarak pendek; robot humanoid dengan kecerdasan buatan;
sensor; sirkuit terpadu; smartphone; stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh; unit pemrosesan pusat untuk memproses
informasi, data, suara atau gambar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201529164
: 28/02/2020 00:00:00
:
: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District,
Shenzhen City Guangdong Province
:
: 45/F, CTF Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou
City Guangdong Province 510623

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HONOR Hunter
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Mikrofon; Pengeras suara; Router nirkabel; Terminal layar sentuh interaktif; alat telekomunikasi berupa perhiasan; alat
transmisi suara; aplikasi perangkat lunak komputer, download; asisten digital pribadi [PDA]; baterai; bingkai foto digital; catu
daya portabel (baterai isi ulang); cincin pintar; file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; headset;
headset realitas maya; jam tangan pintar; joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video game; kacamata
pintar; kamera [fotografi]; kamera video; kamus elektronik genggam; kartu jaringan; kartu sirkuit terpadu; kasus pelindung
untuk komputer tablet; keyboard komputer; komputer klien tipis; komputer laptop; komputer portabel; komputer tablet;
komputer yang bisa dipakai; layar video; lemari untuk pengeras suara; monitor video; mouse [periferal komputer]; musik digital
yang dapat didownload dari internet; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; pemutar media portabel; pena layar sentuh;
pengisi daya baterai; peralatan komunikasi jaringan; peralatan pengenalan wajah; perangkat keras komputer; perangkat lunak
permainan virtual reality.; perangkat lunak robot mengobrol untuk simulasi percakapan; perangkat memori komputer; platform
perangkat lunak komputer, direkam atau didownload; program komputer, direkam; publikasi elektronik, dapat diunduh; robot
humanoid dengan kecerdasan buatan; set-top box; smartphone; televisi; video game kartrid===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529788
: 28/02/2020 00:00:00
: 30 2019 113 774 23/10/2019 DE
: Viessmann Werke GmbH & Co KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Viessmannstrasse 1 35108 Allendorf
: WOLF & WOLF Patent- Und Rechtsanwaltsgesellschaft MbH
: Hirschstrasse 7 63450 Hanau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Vitowell
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

:
: 11

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Burner, boiler dan pemanas, khususnya pemanas air instan listrik; pemanas, ventilasi, dan pendingin udara dan peralatan
pemurnian (ambient); pengumpul panas matahari [pemanas].===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529864
: 28/02/2020 00:00:00
:
: Connor Scanlan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 42 Iberian Avenue, WALLINGTON Surrey SM6 8JB
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Foreverland
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 41
: ===Hiburan; Jasa agen tiket [hiburan]; Layanan Entertainer; Layanan Taman Hiburan; Layanan aula musik; Layanan

540 Etiket

perkemahan liburan [hiburan]; Layanan produksi audio; Layanan taman hiburan dan taman hiburan; Pemesanan kursi untuk
pertunjukan; Taman Hiburan; acara dansa; acara musik (mengatur -); acara musik (mengatur of-); agen pemesanan tiket
konser; agen pemesanan untuk tiket teater; arah artistik seniman pertunjukan; arcade hiburan; demonstrasi langsung untuk
hiburan; disc jockey untuk pesta dan acara khusus; diskotik; fasilitas menari (penyediaan -); fasilitas rekreasi; fasilitas rekreasi
(menyediakan -); fasilitas rekreasi (menyediakan-); fasilitas rekreasi (penyediaan-); fasilitas rekreasi klub (penyediaan -);
festival (organisasi-) untuk tujuan budaya; festival (organisasi-) untuk tujuan hiburan; festival (organisasi-) untuk tujuan
pendidikan; festival (organisasi-) untuk tujuan rekreasi; gua untuk penerimaan publik; hiburan; hiburan (informasi yang
berkaitan dengan -); hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live (penyediaan
layanan-); hiburan dalam bentuk rekaman musik (menyediakan layanan-); hiburan dalam sifat festival etnis; hiburan dalam
sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat
pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan tari; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan di alam sirkus; hiburan
di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui konser; hiburan musik; hiburan yang disediakan selama interval acara
olahraga; hidup hiburan; janin (organisasi-) untuk tujuan budaya; janin (organisasi-) untuk tujuan hiburan; janin (organisasi-)
untuk tujuan pendidikan; janin (organisasi-) untuk tujuan rekreasi; jasa penyewaan mesin arcade hiburan; jasa perkemahan
(liburan -) [hiburan]; jasa produksi hiburan langsung; jasa produksi musik; kamp rekreasi; kegiatan budaya; kegiatan budaya
dan olahraga; kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; kinerja musik; kinerja musik dan nyanyian; kinerja program musik; klub
malam; konser musik; konser musik live; konser musik oleh radio; konser musik oleh televisi; konser musik pop (organisasi of); konser musikal; konsultasi perencanaan acara khusus; konsultasi perencanaan pesta; layanan agen hiburan; layanan agen
tiket hiburan; layanan arcade hiburan; layanan arcade hiburan (menyediakan -); layanan arcade hiburan (menyediakan-);
layanan box office; layanan budaya; layanan club [kabaret]; layanan disc jockey; layanan diskotik; layanan festival musik;
layanan hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; layanan hiburan di alam
pertunjukan taman hiburan; layanan hiburan dilakukan oleh grup musik; layanan hiburan dilakukan oleh musisi; layanan
hiburan dilakukan oleh penyanyi; layanan hiburan disediakan di diskotik; layanan hiburan disediakan di klub malam; layanan
hiburan disediakan oleh grup vokal musik; layanan hiburan disediakan oleh hotel; layanan hiburan disediakan oleh vokalis;
layanan hiburan grup musik; layanan hiburan kapal pesiar; layanan hiburan klub; layanan hiburan langsung; layanan hiburan
mesin hiburan; layanan hiburan musik; layanan hiburan populer; layanan hiburan pusat liburan; layanan hiburan ringan
bertahap; layanan hiburan untuk memproduksi pertunjukan langsung; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik;
layanan informasi tiket untuk acara hiburan; layanan informasi tiket untuk pertunjukan; layanan kamp (olahraga-); layanan
kamp liburan; layanan kemah (liburan-) (hiburan); layanan kemah (olahraga -); layanan kesenangan tanah; layanan
kesenangan-tanah; layanan klub [diskotik]; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub dansa; layanan klub hiburan;
layanan klub malam; layanan klub malam [hiburan]; layanan konser musik; layanan musik live; layanan pasar malam; layanan
pemesanan agen untuk tiket bioskop; layanan pemesanan agen untuk tiket teater; layanan pemesanan hiburan; layanan
pemesanan tiket (konser-); layanan pemesanan tiket dan acara.; layanan pendidikan klub; layanan penerbitan musik; layanan
pengadaan tiket untuk acara hiburan; layanan penghibur memanfaatkan keterampilan sirkus; layanan penghibur yang
disediakan oleh musisi; layanan penyewaan mesin arcade game hiburan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perencanaan pesta; layanan perhotelan (hiburan); layanan pertunjukan laser; layanan pertunjukan
laser [hiburan]; layanan pertunjukan live band; layanan pertunjukan musik; layanan pertunjukan sulap; layanan presentasi
tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; layanan presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan pendidikan; layanan
produksi pertunjukan langsung; layanan pusat hiburan; layanan pusat hiburan camp liburan; layanan pusat rekreasi; layanan
rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekreasi; layanan reservasi untuk tiket konser; layanan reservasi untuk tiket
konser dan teater; layanan reservasi untuk tiket pertunjukan; layanan ruang dansa; layanan sirkus; layanan studio rekaman
musik; layanan taman (hiburan-); layanan taman hiburan; layanan taman hiburan dengan tema film; layanan taman hiburan
dengan tema produksi radio; layanan taman hiburan dengan tema produksi televisi; layanan taman rekreasi; manajemen
artistik pertunjukan musik; manajemen artistik pertunjukan teater; memberikan informasi hiburan; menampilkan kembang api;
menerima penghargaan [mengorganisir]; mengarahkan pertunjukan musik; mengatur acara musik; mengatur acara untuk
tujuan hiburan; mengatur dan menyajikan pajangan hiburan yang berkaitan dengan gaya dan mode; mengatur festival untuk
tujuan budaya; mengatur festival untuk tujuan hiburan; mengatur festival untuk tujuan pelatihan; mengatur festival untuk tujuan
pendidikan; mengatur hiburan musik; mengatur hiburan visual; mengatur hiburan visual dan musik; mengatur kegiatan rekreasi
kelompok; mengatur konser; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur pertunjukan
musik; mengatur pertunjukan panggung; mengatur pertunjukan udara; mengatur pertunjukan untuk tujuan hiburan; mengatur
tampilan udara; mengorganisir acara menari; mengorganisir acara olahraga dan budaya masyarakat; mengorganisir acara
rekreasi; mengorganisir acara untuk tujuan budaya; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan;
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mengorganisir festival yang berkaitan dengan musik jazz; menunjukkan (produksi -); menunjukkan (produksi-); menyediakan
fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan kegiatan budaya; menyediakan layanan arcade hiburan;
menyediakan layanan taman air; menyediakan layanan taman hiburan; menyediakan ruang dansa; menyediakan taman
hiburan; menyelenggarakan acara budaya dan seni; menyelenggarakan kompetisi hiburan; organisasi acara hiburan;
organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi acara untuk tujuan budaya, hiburan dan olahraga; organisasi hiburan dan
acara budaya; organisasi hiburan musik; organisasi kegiatan rekreasi; organisasi kompetisi hiburan; organisasi kompetisi
musik; organisasi konser; organisasi konser musik; organisasi layanan hiburan; organisasi menampilkan menari; organisasi
pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; organisasi partai; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan [layanan
impresario]; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan untuk tujuan budaya;
organisasi tamasya untuk hiburan; organisasi, produksi dan presentasi pertunjukan teater; pajangan menari (pengorganisasian
-); pameran tari langsung; pameran tari pria; pameran yang menyenangkan; pasar malam (operasi-); pementasan produksi
hiburan ringan; pemesanan artis yang tampil untuk acara (layanan promotor); pemesanan fasilitas olahraga; pemesanan
hiburan; pemesanan kepribadian olahraga untuk acara (layanan promotor); pemesanan konser; pemesanan kursi untuk
pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan ruang hiburan;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; penerbitan musik; penerbitan musik
dan layanan rekaman musik; pengelolaan konser; pengelolaan layanan hiburan; pengelolaan ruang musik; pengorganisasian
festival; pengorganisasian hiburan; pengorganisasian pameran untuk tujuan hiburan; penyajian pertunjukan live; penyediaan
acara rekreasi; penyediaan fasilitas hiburan; penyediaan fasilitas hiburan di hotel; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan
fasilitas untuk kegiatan rekreasi luar ruangan; penyediaan fasilitas untuk menari; penyediaan fasilitas untuk pertunjukan live
band; penyediaan fasilitas untuk rekreasi; penyediaan hiburan langsung; penyediaan hiburan melalui podcast; penyediaan
hiburan musik; penyediaan kamar untuk hiburan; penyediaan kamar yang disesuaikan untuk hiburan; penyediaan kegiatan
rekreasi; penyediaan musik live; penyediaan pertunjukan langsung; penyediaan pertunjukan musik live; penyediaan taman
hiburan; penyediaan tempat rekreasi; peragaan busana untuk tujuan hiburan (organisasi -); perencanaan (pesta -) [hiburan];
perencanaan (pesta-) [hiburan]; perencanaan acara khusus; perencanaan drama atau pertunjukan musik; perencanaan
pertunjukan; perencanaan pesta; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta hiburan; pertunjukan (presentasi langsung
-); pertunjukan (presentasi langsung-); pertunjukan band (live -); pertunjukan komedi live; pertunjukan langsung (presentasi -);
pertunjukan langsung (presentasi of-); pertunjukan langsung (presentasi); pertunjukan langsung oleh band musik; pertunjukan
langsung oleh band-band musik; pertunjukan live band; pertunjukan live oleh grup rock; pertunjukan musik; pertunjukan musik
dan bernyanyi; pertunjukan musik live; pertunjukan sirkus; pertunjukan sulap (presentasi of-); pertunjukan tari, musik dan
drama; presentasi konser; presentasi konser musikal; presentasi pertunjukan live show; presentasi pertunjukan musik;
presentasi tampilan audio-visual; produksi acara; produksi audio; produksi fitur hiburan langsung; produksi hiburan dalam
bentuk rekaman suara; produksi hiburan langsung; produksi musik; produksi pertunjukan hiburan yang menampilkan
instrumentalis; produksi pertunjukan hiburan yang menampilkan penari; produksi pertunjukan hiburan yang menampilkan
penari dan penyanyi; produksi pertunjukan hiburan yang menampilkan penyanyi; produksi pertunjukan langsung; produksi
pertunjukan live; produksi pertunjukan musik; produksi pertunjukan panggung; produksi rekaman musik; produksi sirkus;
publikasi musik; pusat hiburan; rekaman audio dan produksi; rekaman musik; rekreasi (informasi yang berkaitan dengan-);
reservasi tempat duduk untuk pertunjukan; ruang dansa (operasi-); ruang musik; sirkus; taman (hiburan -); taman (hiburan-);
taman hiburan dan layanan taman hiburan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201531168
: 28/02/2020 00:00:00
: 2020704664 03/02/2020 RU
: "FINSTAR-HOLDING" Limited liability company

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rubtsovskaya nab. 3, bld. 1, floor 1, premise I, room 31, office 28 RU-105082
Moscow
:
: Altayskaya street, 34, apart. 467 RU-107589 Moscow

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Oleg Boyko
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36
: ===Layanan agen ekspor-impor; audit keuangan; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan

740

manajemen bisnis; bantuan manajemen komersial atau industri; hubungan Masyarakat; iklan; iklan online di jaringan
komputer; investigasi bisnis; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi bisnis profesional; layanan intelijen kompetitif; layanan
intelijen pasar; layanan lobi komersial; layanan pakar efisiensi bisnis.; layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan
pencocokan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara komersial; layanan
ritel untuk karya seni yang disediakan oleh galeri seni; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis seniman
pertunjukan; memberikan informasi bisnis melalui situs web; optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; organisasi
Fashion Show untuk tujuan promosi; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; pelelangan; pemasaran; pencarian sponsor; penilaian bisnis; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan mesin penjual otomatis; peramalan ekonomi; persewaan kios
penjualan; pertanyaan bisnis; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi barang dan jasa melalui
sponsor acara olahraga; promosi penjualan untuk orang lain; proses administrasi pesanan pembelian; studi pasar===
===Layanan biro kredit; Perbankan online; analisa keuangan; bertukar uang; broker real estat; evaluasi keuangan (asuransi,
perbankan, real estat); informasi keuangan; investasi dana; jasa agen penagihan utang; jasa agen real estat; jasa likuidasi
bisnis, keuangan; konsultasi keuangan; layanan bank tabungan; layanan brankas; layanan dana hemat; layanan pembiayaan;
layanan penjamin; layanan pialang saham; manajemen keuangan; manajemen real estat; manajemen rumah apartemen;
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memberikan informasi keuangan melalui situs web; meminjamkan terhadap keamanan; organisasi pengumpulan moneter;
pegadaian; pembiayaan sewa-beli; pemrosesan pembayaran kartu debit; pemrosesan pembayaran kartu kredit; penanaman
Modal; penelitian keuangan; penerbitan kartu kredit; penerbitan token nilai; pengumpulan dana amal; penilaian fiskal.;
penilaian keuangan dalam menanggapi panggilan untuk tender; penjaminan asuransi; penyewaan kantor (real estat);
penyewaan real estat; perantara perdagangan efek; perbankan; perbankan hipotek; perwalian; pialang; pialang saham dan
obligasi; pinjaman (pembiayaan); pinjaman angsuran; sponsor keuangan; transfer dana elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531332
: 28/02/2020 00:00:00
: 01401359 29/08/2019 BX
: FERRERO TRADING LUX SA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 16, route de Trèves Senningerberg L-2633
:
: 31, rue d'Eich L-1461 Luxembourg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: 4ANIMALS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 41, 28, 30
: ===Pendidikan; hiburan yang disediakan melalui jaringan komunikasi global.; kegiatan olahraga dan budaya; layanan hiburan;
layanan hiburan interaktif; menyediakan pelatihan; menyediakan permainan dan kompetisi (pendidikan atau hiburan) melalui
internet===
===Permainan; Senam dan olahraga artikel; alat permainan video; angka mainan yang dapat diosiskan.; dekorasi untuk
pohon natal; mainan; patung-patung (mainan)===
===Kue kering dan permen; produk berbasis cokelat dan cokelat.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201531504
: 28/02/2020 00:00:00
:
: SHENZHEN GANTANG MINGSHAN RESTAURANT CO.,LTD

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 301, 302, 303, 304, 3rd Floor, Block C, Wanhai Building, No. 1031 Nanhai Avenue,
Zhaoshang Street, Nanshan District, Shenzhen Guangdong
:
: Room B302, NO.114 Xingshan Road, Huli District, Xiamen City Fujian Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 43
: ===Layanan kantin; Layanan rumah pensiun; Penyewaan Peralatan memasak.; kantin mobile untuk pasokan makanan;
layanan biro akomodasi [hotel, rumah kos]; layanan hotel; layanan penitipan anak [cr che]; makanan dan minuman katering;
menyediakan fasilitas berkemah; naik untuk hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536078
: 28/02/2020 00:00:00
: 4579266 05/09/2019 FR
: BABYZEN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2355 route des Pinchinats F-13100 AIX-EN-PROVENCE
: CABINET LAVOIX
: 62 rue de Bonnel F-69448 Lyon Cedex 03

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: YOGA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18
: ===Kantung belakang untuk membawa bayi; Koper; Penitipan bagasi; Ransel; Tas; Tas Popok (untuk penggantian popok);
Tas Travel; batang [Bagasi]; kain bayi pembawa; kain, kanvas, kulit, tas kulit imitasi; kantong bayi pembawa; kasus

740

540 Etiket
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kesombongan.; pembawa bayi yang akan dikenakan di dada; pembawa bayi yang dikenakan pada tubuh; popok tas untuk
bayi; sling untuk membawa bayi; tas; tas popok bayi; tas sling untuk membawa bayi; tas untuk membawa bayi; untuk
mengangkut anak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536322
: 28/02/2020 00:00:00
:
: MPH Personnel Pty Ltd as trustee for the Michael O'Connor Family Trust , O'Connor

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PO BOX 7422 TOOWOOMBA SOUTH QLD 4350
: Spruson & Ferguson
: GPO Box 3898 Sydney NSW 2001

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GESSNER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 37, 7
: ===Earthmoving jasa konstruksi.===
===Mesin pertanian (selain traktor); alat mesin pertanian; alat mesin untuk penggunaan pertanian; alat penyemprot pertanian
(selain dioperasikan dengan tangan); alat penyemprotan yang dapat ditarik untuk penggunaan pertanian.; alat pertanian selain
yang dioperasikan dengan tangan; alat pertanian yang dipasang di trailer; atomiser menjadi bagian untuk mesin penyemprot
tanaman pertanian; coupling untuk alat pertanian; drive katrol untuk sabuk transmisi daya mesin pertanian; katup cairan untuk
penggunaan pertanian (bagian dari mesin); lift pertanian; lift untuk penggunaan pertanian; loader untuk mesin pertanian;
membajak menjadi mesin pertanian; mengolah alat-alat untuk penggunaan pertanian; mesin penyemprot pertanian; mesin
pertanian; mesin pertanian untuk budidaya; mesin pertanian untuk budidaya tanah; mesin pertanian untuk membajak; mesin
pertanian untuk memotong rumput; mesin pertanian untuk menabur; mesin pertanian untuk mengumpulkan rumput; mesin
pertanian untuk pekerjaan tanah; mesin pertanian untuk pemanenan; mesin pertanian untuk pemupukan; mesin pertanian
yang dapat ditarik; mesin uap portabel untuk penggunaan pertanian (selain transportasi); mesin untuk merobek limbah
pertanian; mesin untuk penggunaan pertanian; penyemprot (mesin) untuk penggunaan pertanian dalam penyemprotan
fungisida; penyemprot (mesin) untuk penggunaan pertanian dalam penyemprotan herbisida; penyemprot (mesin) untuk
penggunaan pertanian dalam penyemprotan insektisida; peralatan kontrol hidrolik untuk mesin pertanian; peralatan kontrol
mekanis untuk mesin pertanian; peralatan kontrol pneumatik untuk mesin pertanian; peralatan pertanian yang digerakkan
secara mekanis; peralatan untuk membunuh weeds dengan cara panas (mesin pertanian); peralatan untuk penggunaan
pertanian (mesin); roda roda untuk mesin pertanian; rol semprot menjadi alat pertanian; sabuk transmisi daya untuk mesin
pertanian; semprot tombak menjadi alat pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo 108-0075
: SAEGUSA & PARTNERS
: TORANOMON MITSUI Building 9F, 8-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo
100-0013

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PS5
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 37, 38, 9, 41, 42, 28, 45
: ===Buku harian; Kalender; Krayon; Menangani mesin; Pensil; Surat kabar; album fotografi; amplop penyegelan mesin untuk
kantor; amplop untuk penggunaan alat tulis; bantalan memo yang berisi perekat di satu sisi lembaran untuk lampiran ke
permukaan; bookmarkers (penanda); buku catatan; buku di bidang video game, permainan komputer, musik dan bioskop;
buku lagu; buku memorandum saku; buletin di bidang permainan komputer, musik dan video; cetakan seni grafis; duplikasi
bantuan; duplikasi putar; foto berdiri.; foto, dicetak; handuk kertas; handuk tangan higienis kertas; handuk tangan kertas;
instrumen gambar; jadwal cetak; kartu pos gambar; kartu, alat tulis; kasus alat tulis; katalog di bidang video game, musik dan
bioskop; kertas dan kardus; kertas filter; kertas kartu pos; kertas shredders untuk penggunaan kantor; kertas toilet; lembaran
musik; lukisan set untuk seniman; majalah di bidang video game, game komputer, musik dan bioskop; manual spesifikasi
untuk program video game; manual strategis untuk video game; mencetak kertas; menekan, non-listrik; menulis bantalan;
menyusun penggaris; merasa menulis pena; mesin affixing cap otomatis [persyaratan kantor]; mesin franking untuk
penggunaan kantor; mesin penghancur perangko; mesin tik, listrik atau non-listrik; pamflet di bidang video game, game
komputer, musik dan bioskop; pena ball-point; pena dan pensil pemegang; pena kasus; penghapus karet; pensil mekanis; peta
geografis; petunjuk manual di bidang video game dan permainan komputer; pita perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah
tangga; pita tinta; plastik underlays untuk menulis kertas; rautan pensil listrik; saputangan kertas; segel, alat tulis; serbet meja
kertas; sketsa buku; stapler listrik untuk kantor; stiker, alat tulis; tag kertas yang berisi perekat di satu sisi lembaran untuk

: M0020201541193
: 28/02/2020 00:00:00
: 079258 02/12/2019 JM
: Sony Interactive Entertainment Inc.

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 331 dari 595

lampiran ke permukaan===
===Perbaikan dan pemeliharaan mesin video game arcade; perbaikan atau pemeliharaan komputer; perbaikan atau
pemeliharaan mesin elektronik dan peralatan; perbaikan atau pemeliharaan suku cadang dan aksesori untuk komputer;
perbaikan atau pemeliharaan suku cadang dan aksesori untuk mesin dan peralatan elektronik; perbaikan dan pemeliharaan
bagian dan aksesoris mesin video game arcade; perbaikan dan pemeliharaan bagian dan aksesoris mesin video game rumah;
perbaikan dan pemeliharaan bagian dan aksesoris permainan portabel dengan menampilkan kristal cair; perbaikan dan
pemeliharaan game portabel dengan tampilan kristal cair; perbaikan dan pemeliharaan mainan atau boneka; perbaikan dan
pemeliharaan mesin telekomunikasi dan peralatan; perbaikan dan pemeliharaan mesin video game rumah; perbaikan dan
pemeliharaan ponsel; perbaikan dan pemeliharaan suku cadang dan aksesori untuk mesin dan peralatan telekomunikasi;
perbaikan dan pemeliharaan suku cadang dan aksesori untuk ponsel.; perbaikan dan pemeliharaan suku cadang dan aksesori
untuk telepon; perbaikan dan pemeliharaan telepon===
===Mengirimkan suara streaming, rekaman audiovisual, video, film, gambar, gambar, teks, konten video dan konten audio
melalui Internet; informasi tentang telekomunikasi selain penyiaran; komunikasi melalui satelit; komunikasi oleh terminal
komputer elektronik dan konsol video game; layanan papan buletin elektronik; layanan penyiaran audio, video, dan data satu
segmen digital terestrial melalui komunikasi interaktif menggunakan ponsel; layanan penyiaran dan penyediaan akses
telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand melalui Internet; layanan
telekonferensi dan konferensi video; layanan transmisi digital untuk data audio dan video; layanan transmisi video-on-demand
untuk gambar dan suara; memberikan informasi yang berkaitan dengan komunikasi data; memberikan informasi yang
berkaitan dengan komunikasi komputer melalui database komputer; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan
peralatan telekomunikasi termasuk telepon dan peralatan faksimili.; menyediakan informasi tentang penyiaran program radio
dan televisi melalui komputer atau jaringan komunikasi seluler; menyediakan informasi tentang penyiaran televisi kabel,
penyiaran radio dan penyiaran televisi terestrial digital; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global;
menyediakan layanan e-mail; penyewaan modem; penyewaan modem kabel; penyewaan peralatan telekomunikasi termasuk
telepon dan peralatan faksimili; penyewaan peralatan untuk penyiaran, selain penyewaan penerima TV dan radio; penyewaan
set-top box; penyiaran dan transmisi program televisi bayar-per-tayang; penyiaran program televisi dan radio melalui siaran
televisi terestrial satelit atau digital; penyiaran program televisi menggunakan layanan televisi video berdasarkan permintaan
dan bayar-per-tayang; penyiaran televisi satelit; siaran kabel melalui layanan video on demand; siaran program televisi yang
disediakan melalui video-on-demand; siaran radio kabel; siaran televisi; siaran televisi kabel program televisi yang disediakan
melalui video-on-demand; siaran televisi terestrial digital melalui video-on-demand; transmisi dan penyiaran file data audio dan
video melalui Internet; transmisi dan penyiaran file video program kuis, program permainan dan program hiburan lainnya
melalui Internet; transmisi data dan layanan penerimaan melalui sarana telekomunikasi; transmisi suara, data, grafis, gambar,
audio dan video melalui jaringan komputer, dan Internet===
===Baterai; Headphone; Kacamata 3D diadaptasi untuk digunakan dengan televisi; Modem; Pemutar DVD; Pengeras suara;
Perangkat lunak video game yang dapat diunduh; Perekam DVD; Smartphone; Webcam; aksesori kamera untuk headset
realitas virtual dengan layar built in yang disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; amplifier audio yaitu,
amplifier audio, penerima audio, kabel audio listrik, kabel speaker listrik, konektor audio listrik, dan konektor speaker listrik;
arcade program video game; asisten digital pribadi; baterai untuk mesin video game rumahan; baterai untuk permainan
genggam dengan tampilan kristal cair; baterai untuk terminal komputer seluler; cakram ringkas musik yang direkam
sebelumnya; data gambar tambahan yang dapat diunduh atau diinstal yang berisi karya seni untuk game genggam dengan
tampilan kristal cair; data gambar tambahan yang dapat diunduh atau diinstal yang berisi karya seni untuk mesin video game
arcade; data gambar tambahan yang dapat diunduh atau diinstal yang berisi karya seni untuk mesin video game rumahan;
direkam disk video dan kaset video yang menampilkan hiburan dalam sifat petualangan aksi, drama, komedi, percintaan, fiksi
ilmiah, horor dan misteri; ear bud untuk terminal komputer seluler; file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat
diunduh; film pelindung yang diadaptasi untuk layar tampilan kristal cair; headphone untuk terminal komputer seluler;
headphone yang diadaptasi khusus untuk mesin video game rumahan; headset realitas virtual dengan layar built in
disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; kamera digital; kamera untuk konsol video game; kapasitor listrik
untuk peralatan telekomunikasi; kartu memori khusus untuk digunakan dengan permainan genggam dengan tampilan kristal
cair; kartu memori untuk konsol video game rumahan yang digunakan dengan televisi; kartu memori untuk terminal komputer
seluler; keyboard khusus disesuaikan untuk digunakan dengan permainan genggam dengan tampilan kristal cair; keyboard
khusus disesuaikan untuk mesin video game rumah; keyboard komputer; keyboard untuk terminal komputer seluler; kombinasi
pemutar video dan perekam; komputer tablet; konektor listrik untuk pengisi daya untuk mesin video game rumah; layar kristal
cair transistor film tipis [TFT-LCD] panel; membersihkan cakram untuk membersihkan lensa cakram optik yang digunakan
dalam komputer dan perekam video digital; menampilkan video yang dipasang di kepala; menerima tuner untuk penyiaran
televisi; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk terminal komputer seluler; mikrofon yang diadaptasi khusus
untuk mesin video game rumahan; mikrofon yang disesuaikan khusus untuk digunakan dengan permainan genggam dengan
layar kristal cair; monitor LCD tiga dimensi; monitor komputer tiga dimensi; monitor televisi tiga dimensi; monitor video; monitor
video tiga dimensi; mouse khusus disesuaikan untuk mesin video game rumah; mouse optik komputer; mouse untuk terminal
komputer seluler; nada dering dan grafis yang dapat diunduh untuk telepon seluler; nada dering yang dapat diunduh untuk
ponsel; nada dering, grafis, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; panel
sentuh untuk komputer; pembaca buku elektronik; pemutar audio digital; pemutar cakram optik; pemutar cakram video;
pemutar compact disc; pemutar video digital; penerima televisi; pengendali jarak jauh untuk terminal komputer seluler; pengisi
daya baterai untuk pengontrol untuk konsol game rumahan; pengisi daya baterai untuk terminal komputer seluler; pengisi daya
yang digunakan untuk pengontrol untuk konsol game; pengisian baterai berdiri untuk controller untuk konsol game rumah.;
peralatan navigasi untuk kendaraan [on-board komputer]; perangkat lunak permainan komputer untuk permainan genggam
dengan tampilan kristal cair; perangkat lunak video game yang direkam; perekam audio; perekam audio digital; perekam
cakram optik; perekam cakram ringkas; perekam video; perekam video digital; phonograph records menampilkan musik;
ponsel telinga untuk mesin video game rumah; program komputer dan video game yang dapat diunduh atau diinstal dengan
bantuan digital pribadi; program komputer dan video game yang dapat diunduh atau diinstal untuk game genggam dengan
tampilan kristal cair; program komputer dan video game yang dapat diunduh atau diinstal untuk mesin video game arcade;
program komputer dan video game yang dapat diunduh atau diinstal untuk mesin video game rumahan; program komputer
dan video game yang dapat diunduh atau diinstal untuk ponsel; program operasi komputer; program permainan elektronik
yang dapat diunduh melalui terminal komputer portabel; program permainan komputer; program permainan komputer untuk
ponsel; program permainan komputer yang dapat diunduh atau diinstal; program permainan komputer yang dapat diunduh
melalui terminal komputer seluler; program permainan komputer yang dapat diunduh untuk ponsel; program permainan untuk
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konsol game komputer video rumahan yang digunakan dengan televisi; program video game yang dapat diunduh melalui
terminal komputer seluler; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam sifat buku, manual, majalah, surat kabar di bidang
video game, perangkat lunak permainan, film musik dan video; rekaman suara musik yang dapat diunduh; rekaman video
yang dapat diunduh; sensor gerak untuk headset realitas virtual dengan layar built in disesuaikan untuk digunakan dalam
bermain video game; set-top kotak; sistem home theater yang terdiri dari penerima televisi, pemutar DVD, amplifier audio dan
speaker audio; tag elektronik untuk barang; tali untuk ponsel; telepon seluler; telepon telinga; terminal komputer portabel; tikus
komputer khusus disesuaikan untuk digunakan dengan permainan genggam dengan menampilkan kristal cair; video
mereproduksi aparat; video monitor bayi; videocameras [camcorder]; webcam khusus disesuaikan untuk mesin video
game===
===Menyediakan musik dan film on-line yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand melalui jaringan
komunikasi melalui terminal komputer, jaringan serat optik, dan telepon; arah atau presentasi pertunjukan pertunjukan
langsung; film, produksi film, atau distribusi film; hiburan dalam sifat kompetisi video game; layanan permainan yang
disediakan melalui komunikasi oleh terminal komputer, jaringan serat optik atau telepon selular; layanan wartawan berita
menggunakan Internet; layanan wartawan berita.; mengatur dan menyelenggarakan konser musik live; menyediakan audio
dan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan presentasi pertunjukan teater melalui Internet, jaringan komputer,
jaringan kabel, jaringan komputer menggunakan layanan sesuai permintaan dan komunikasi interaktif menggunakan ponsel;
menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan film yang tidak dapat diunduh melalui internet atau jaringan komputer;
menyediakan film yang tidak dapat diunduh melalui layanan on-demand melalui komunikasi interaktif menggunakan ponsel;
menyediakan film yang tidak dapat diunduh melalui layanan sesuai permintaan melalui jaringan kabel, jaringan komputer, dan
Internet; menyediakan gambar fotografi yang tidak dapat diunduh dan film animasi melalui Internet, jaringan komputer,
jaringan kabel, jaringan komputer menggunakan layanan on demand dan komunikasi interaktif menggunakan ponsel;
menyediakan gambar fotografi yang tidak dapat diunduh yang berisi karya seni melalui jaringan komunikasi melalui terminal
komputer, jaringan serat optik, dan telepon; menyediakan gambar on-line dan gambar tentang karakter fiksi muncul dalam
permainan dan animasi; menyediakan game elektronik online yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi melalui
mesin video game rumahan dan komputer pribadi; menyediakan game elektronik online yang tidak dapat diunduh melalui
jaringan komunikasi melalui telepon seluler atau terminal komputer; menyediakan game pertandingan elektronik online yang
tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi melalui terminal komputer, jaringan serat optik, dan telepon; menyediakan
musik dan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi menggunakan layanan televisi video
berdasarkan permintaan dan bayar-per-lihat; menyediakan musik dan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
program televisi menggunakan layanan video berdasarkan permintaan melalui komunikasi jaringan komputer; menyediakan
musik on-line yang tidak dapat diunduh melalui layanan on-demand dan informasi yang berkaitan dengan; menyediakan musik
yang tidak dapat diunduh melalui Internet, jaringan komputer, jaringan kabel, jaringan komputer menggunakan layanan ondemand dan komunikasi interaktif menggunakan ponsel; menyediakan musik yang tidak dapat diunduh melalui internet atau
jaringan komputer; menyediakan permainan komputer melalui Internet, jaringan komputer, jaringan kabel, jaringan komputer
menggunakan layanan on-demand dan komunikasi interaktif menggunakan ponsel; menyediakan video dan audio yang tidak
dapat diunduh untuk game komputer melalui jaringan komunikasi melalui terminal komputer, jaringan serat optik, dan telepon;
menyediakan video dan musik on-line yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand melalui jaringan komunikasi
melalui terminal komputer, jaringan serat optik, dan telepon; menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang
pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga melalui jaringan komunikasi melalui terminal komputer, jaringan serat optik dan
telepon; menyediakan video yang tidak dapat diunduh untuk program televisi yang menampilkan informasi regional melalui
Internet atau jaringan komputer; menyediakan video yang tidak dapat diunduh yang berisi film dan program televisi melalui
layanan sesuai permintaan melalui jaringan kabel, jaringan komputer, dan Internet; menyediakan video yang tidak dapat
diunduh yang berisi program televisi melalui Internet atau jaringan komputer; menyediakan video yang tidak dapat diunduh,
gambar diam dan bergerak yang berisi program film dan televisi dan karya seni dengan streaming melalui Internet;
menyediakan video, musik, dan lirik yang tidak dapat diunduh untuk karaoke melalui jaringan komunikasi melalui terminal
komputer, jaringan serat optik, dan telepon; organisasi acara hiburan tidak termasuk film, acara, drama, pertunjukan musik,
olahraga, pacuan kuda, balap sepeda, balapan perahu dan balapan mobil; organisasi acara olahraga; organisasi acara
olahraga di bidang sepak bola, hoki, golf, balap mobil, bola basket, bisbol, sepak bola, lacrosse, bola voli, tenis, curling,
squash, renang, bersepeda; organisasi, produksi, presentasi dan pelaksanaan acara talk show langsung; organisasi, produksi,
presentasi dan pelaksanaan acara untuk tujuan pertukaran budaya antara orang dan wilayah; organisasi, produksi, presentasi
dan pelaksanaan acara yang berkaitan dengan pertukaran budaya antara Jepang dan luar negeri; penyediaan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui sumber video berdasarkan permintaan; penyewaan kaset magnetik yang
direkam gambar; penyewaan mesin sinematografi dan peralatan; penyewaan rekaman atau kaset magnetik yang direkam
suara; pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan musik; produksi dan distribusi program kuis televisi,
program hadiah televisi, program permainan televisi, dan program hiburan televisi untuk orang lain; produksi dan distribusi
program radio; produksi dan distribusi program radio atau televisi yang menampilkan budaya tradisional Jepang; produksi dan
distribusi program radio atau televisi yang menampilkan informasi regional; produksi dan distribusi program televisi di bidang
berita; produksi dan distribusi program televisi fitur pendidikan melalui jaringan komputer; produksi dan distribusi program
televisi interaktif; produksi dan distribusi program televisi kabel atau televisi; produksi dan distribusi program untuk penyedia
televisi kabel; produksi dan distribusi program untuk televisi, televisi kabel, radio, radio satelit, film dan film; produksi program
radio atau televisi; sewa film cine; wartawan berita dan memberikan informasi yang berkaitan dengan===
===Memberikan informasi meteorologi; desain mesin video game rumah; duplikasi program komputer; hosting platform di
internet; instalasi perangkat lunak komputer; jasa desain; konversi data dari media fisik ke elektronik; layanan informasi yang
berkaitan dengan pemrograman komputer untuk melindungi keamanan jaringan komputer untuk melindungi sistem dari akses
yang tidak sah; layanan pemrograman perangkat lunak video game untuk orang lain untuk mesin video game untuk digunakan
dengan televisi untuk penggunaan bisnis dan pribadi; menyediakan layanan otentikasi dan identifikasi pengguna dalam
transaksi e-commerce melalui jaringan komputer global untuk orang lain; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak game yang tidak dapat diunduh.; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer online yang tidak
dapat diunduh; pemrograman komputer; penyewaan alat ukur; penyewaan komputer; penyewaan memori server web untuk
masuknya buku harian dan jadwal individu dan perusahaan dan penyimpanan data elektronik; penyewaan program keamanan
sistem untuk konsol video game rumahan yang digunakan dengan televisi yang direkam pada kaset magnetik, CD-ROM,
DVD-ROM atau disk optik; penyewaan server web; perangkat lunak sebagai layanan; platform sebagai layanan; platform
untuk game sebagai perangkat lunak sebagai layanan; sewa memori server web; sewa program komputer===
===Boneka; Domino; Mesin video game arcade yang dioperasikan dengan koin; alat pancing; arcade mesin video game;
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berdiri dan penutup pelindung untuk permainan genggam dengan tampilan kristal cair; bermain kartu; casing pembawa
pelindung yang diadaptasi khusus untuk video game genggam; controller untuk konsol game dalam sifat keyboard dan tikus
dijual bersama-sama sebagai unit; dada expander; dadu permainan; dibentuk angka mainan; dipasang dapat di penghubung
ke adaptor AC dan kabel Antarmuka Multimedia Definisi Tinggi secara eksklusif untuk digunakan dengan game genggam
dengan layar kristal cair; dipasang khusus disesuaikan untuk digunakan dengan permainan genggam dengan menampilkan
kristal cair; golf tees; joystick khusus untuk digunakan dengan konsol video game rumahan yang digunakan dengan televisi;
kartu permainan; kartu untuk permainan kartu perdagangan; kasus dayung tenis meja; kelelawar tenis meja; klub golf; konsol
video game; konsol video game konsumen untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; konsol video game
rumah yang digunakan dengan televisi; mainan action figure; mesin permainan pendidikan elektronik untuk anak-anak; model
mainan; mount khusus disesuaikan untuk mesin video game rumah; nyali untuk raket untuk tenis atau bulu tangkis; panahan
busur; pancing; papan selancar; paraglider; pelat wajah untuk konsol game rumahan; penanda bola golf; penerima kontrol
radio dan pemancar untuk mainan model yang dikendalikan radio; pengikat ski; pengontrol motor elektronik yang dioperasikan
pemain untuk mainan model; pengontrol untuk konsol game; pengontrol untuk konsol game dalam sifat pengontrol gerakan;
pengontrol untuk konsol game dalam sifat roda kemudi balap; pengontrol untuk konsol game dalam sifat tongkat penerbangan;
pengontrol untuk konsol game rumahan; peralatan biliar; peralatan conjuring dalam sifat trik sulap; permainan catur;
permainan kartu trading; permainan portabel dengan tampilan kristal cair; raket kasus untuk tenis atau bulu tangkis; raket
untuk tenis atau bulu tangkis; ruang tamu permainan; sarung tangan bisbol; sarung tangan tinju; sensor gerak dan aksesori
kamera untuk konsol game rumahan.; sepatu roda rol; sepeda dan rol latihan stasioner untuk; set kotak-kotak; ski air; ski
kasus; tas bowling; tas golf===
===Jaringan sosial, pengenalan, dan layanan kencan berbasis internet; Kencan berbasis internet, perjodohan, dan layanan
pengenalan pribadi; Menyediakan informasi melalui situs web di bidang layanan pengenalan pribadi untuk pengguna jejaring
sosial; Pengenalan pasangan pernikahan berbasis internet atau layanan kencan; layanan jejaring sosial on-line; layanan
pengenalan di bidang hubungan pribadi dan kencan untuk jaringan sosial melalui jaringan komunikasi; memberikan informasi
yang berkaitan dengan latar belakang pribadi; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyelidikan atau pengawasan
pada profil latar belakang; menjaga tubuh pribadi dengan menggunakan sistem navigasi global (GPS); pengenalan pasangan
pernikahan atau layanan kencan; penyediaan informasi lokasi saat ini bagi orang lain tentang properti yang hilang dengan
menggunakan terminal komunikasi; penyediaan informasi lokasi sehubungan dengan benda dan hewan yang hilang melalui
terminal komunikasi.===
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510
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:
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: ===Makanan bayi yang terbuat dari produk pertanian; asam amino untuk tujuan medis; bahan makanan albuminous untuk
tujuan medis; bahan untuk menghentikan gigi; gula susu untuk obat-obatan; kapas untuk tujuan medis; kertas tahan ngengat;
makanan diet disesuaikan untuk penggunaan medis; makanan dietetik diformulasikan untuk mendukung memori, fungsi
sinaptik, fungsi kognitif dan pembentukan sinapsis untuk tujuan medis; makanan membentengi nutrisi untuk penggunaan
medis termasuk makanan untuk tidak valid untuk dukungan memori, fungsi sinaptik, fungsi kognitif dan pembentukan sinapsis;
makanan untuk bayi; mikroorganisme untuk tujuan medis; minuman bergizi disesuaikan untuk penggunaan medis untuk
mendukung memori, fungsi sinapsis, fungsi kognitif dan pembentukan sinapsis; minuman diet disesuaikan untuk tujuan medis;
minuman dietetik disesuaikan untuk penggunaan medis untuk pengobatan penyakit Alzheimer; nutraceuticals untuk digunakan
sebagai suplemen diet; pati untuk tujuan dietetik atau farmasi; perban menstruasi; permen untuk tujuan medis; persiapan
farmasi; persiapan farmasi untuk mengobati demensia; persiapan farmasi untuk mengobati demensia vaskular; persiapan
farmasi untuk mengobati penyakit Alzheimer; persiapan farmasi untuk pencegahan demensia; persiapan nutraceutical untuk
tujuan terapeutik atau medis; persiapan untuk pengobatan demensia; persiapan untuk pengobatan penyakit Alzheimer;
persiapan untuk pengobatan penyakit otak; persiapan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif; persiapan vitamin; popok
bayi [serbet]; suplemen diet untuk kesehatan terutama terdiri dari asam amino (seperti L-glutamine, L-arginin, L-leucine)
diekstrak dari fruktosa cair untuk penggunaan medis; suplemen diet untuk kesehatan terutama terdiri dari ekstrak buah, bukan
untuk penggunaan medis; suplemen diet untuk kesehatan terutama terdiri dari ekstrak delima untuk penggunaan medis;
suplemen diet untuk kesehatan terutama terdiri dari ekstrak kedelai, bukan untuk penggunaan medis; suplemen diet untuk
kesehatan terutama terdiri dari ekstrak sayuran, bukan untuk penggunaan medis; suplemen diet untuk kesehatan terutama
terdiri dari maltodekstrin diekstrak dari jagung, bukan untuk penggunaan medis; suplemen diet untuk kesehatan terutama
terdiri dari sereal, bukan untuk penggunaan medis; suplemen diet untuk kesehatan terutama terdiri dari whey protein isolat,
bukan untuk penggunaan medis; suplemen diet untuk kesehatan yang terdiri terutama asam amino (seperti L-glutamine, Larginin, L-leucine) diekstrak dari sereal, bukan untuk penggunaan medis; suplemen gizi; suplemen kalsium; suplemen
makanan kesehatan terutama didasarkan pada telur.; suplemen makanan mineral; tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk
tujuan farmasi; terbang menangkap kertas===

: M0020201545115
: 28/02/2020 00:00:00
: 4020200030565 24/02/2020 KR
: DAESANG LIFE SCIENCE CORPORATION

540 Etiket
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: f
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 20, 37, 9, 42
: ===Lemari menjadi furnitur untuk memegang perangkat listrik.===
===Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer dan perangkat telekomunikasi; instalasi, pemeliharaan
dan perbaikan jaringan komunikasi data, khususnya sistem serat optik, peralatan dan instalasi; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasangan peralatan telekomunikasi.; layanan penasihat yang berkaitan dengan instalasi sistem serat optik sebagai jaringan
komunikasi data, terutama untuk memantau rute lalu lintas dan rute transportasi serta kendaraan dan sistem transportasi;
pemeliharaan dan perbaikan jaringan komunikasi data===
===Detektor; Sensor; Survei, penimbangan, pengukuran, sinyal, alat dan instrumen pemeriksaan; alat deteksi; alat pengukur
listrik dan magnetik; alat pengukur listrik dan magnetik, khususnya sensor induktif; detektor laser; filter optik; kabel optik; kabel
serat optik; kabel serat optik yang sensitif terhadap tekanan dan getaran; kabel sinyal untuk teknologi Internet, visi audio dan
telekomunikasi; kartu antarmuka untuk menghubungkan perangkat pengukur dan sensor dengan instalasi komputer;
komponen elektronik optik; komponen pengukuran optik; laser untuk mengukur tujuan; lemari disesuaikan untuk memegang
peralatan listrik; lemari saklar listrik; link data optik dan jaringan; mengukur, mendeteksi dan memantau instrumen, perangkat,
dan pengontrol; meter akustik; pemancar optik; pemancar optik untuk digunakan dengan kabel serat optik; peralatan dan
instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan; peralatan pengolahan data
dan komputer dan bagian-bagiannya; perangkat lunak komputer untuk kontrol lalu lintas dan pemantauan lalu lintas; perangkat
lunak komputer untuk pengumpulan dan transmisi data posisi; perangkat lunak komputer untuk sistem pemantauan
keselamatan.; perangkat lunak komputer, khususnya untuk pemrosesan data sensor; perangkat lunak sensorik; perangkat
pengukuran optik; perangkat perlindungan petir; perangkat untuk transmisi radio nirkabel; perumahan untuk mengukur
perangkat; perumahan untuk peralatan listrik; program komputer untuk pemrosesan data sinyal akustik; prosesor suara; radio
menerima tuner; sensor akselerasi; sensor laser; sensor optik dan elektro-optik; sensor serat optik; sensor suhu; serat optik;
server file; sirkuit listrik untuk menghitung gandar roda; sistem sensor serat optik; sistem sensor serat optik, terutama untuk
memantau rute lalu lintas dan rute transportasi serta kendaraan dan sistem transportasi; transceiver optik; transceiver
radio===
===Layanan ilmiah dan teknologi; analisis ilmiah; desain dan pengembangan perangkat keras komputer dan perangkat lunak
komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan program pengolahan data; layanan evaluasi pengukuran; layanan konsultasi
di bidang teknologi sensor elektronik, magnetik dan serat optik; layanan pengujian teknik; layanan teknologi keselamatan yang
berkaitan dengan sarana transportasi dan sarana sistem transportasi.; pengembangan perangkat lunak, pemrograman
perangkat lunak dan implementasi perangkat lunak; pengembangan perangkat lunak, pemrograman perangkat lunak dan
implementasi perangkat lunak, terutama untuk pemrosesan data sensor, data posisi dan sinyal akustik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201545819
: 28/02/2020 00:00:00
: 88810528 25/02/2020 US
: Riskified Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 30 Kalisher Street 6525724 Tel-Aviv
: John M. Kim IPLA, LLP
: 4445 Eastgate Mall, Suite 200 San Diego CA 92121

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DECO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36, 9, 42
:
===Perlindungan akun keuangan dalam bentuk penyediaan opsi transaksi dan pembayaran komersial yang aman, otorisasi
dan fasilitasi kredit instan, checkout e-commerce dinamis, pembayaran alternatif, dan jaminan chargeback.===
===Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perlindungan dan pemrosesan akun keuangan,
otorisasi dan pemrosesan pembayaran, otorisasi dan fasilitasi kredit instan, checkout e-commerce dinamis, pembayaran
alternatif, jaminan chargeback, transaksi komersial yang aman, dan deteksi, pencegahan dan pengelolaan penipuan online
dan penipuan kartu kredit; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam pemantauan elektronik,

540 Etiket

540 Etiket
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mendeteksi dan melaporkan pola aktivitas transaksi on-line yang mencurigakan dan tidak normal yang menunjukkan
pencurian, penipuan, atau aktivitas kriminal lainnya, dan menyediakan layanan otentikasi dalam transaksi e-commerce.===
===Software as a service (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam perlindungan akun keuangan,
otorisasi dan pemrosesan pembayaran, otorisasi dan fasilitasi kredit instan, checkout e-commerce dinamis, pembayaran
alternatif, jaminan chargeback, transaksi komersial yang aman, dan deteksi, pencegahan dan pengelolaan penipuan online
dan penipuan kartu kredit; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer on-line yang tidak dapat diunduh
untuk digunakan dalam pemantauan elektronik, mendeteksi dan melaporkan pola aktivitas transaksi on-line yang
mencurigakan dan tidak normal yang menunjukkan pencurian, penipuan, atau aktivitas kriminal lainnya, dan menyediakan
layanan otentikasi dalam transaksi e-commerce; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer on-line yang
tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam perlindungan dan pemrosesan akun keuangan, otorisasi dan pemrosesan
pembayaran, otorisasi dan fasilitasi kredit instan, checkout e-commerce dinamis, pembayaran alternatif, jaminan chargeback,
transaksi komersial yang aman, dan deteksi, pencegahan dan pengelolaan penipuan online dan penipuan kartu kredit;
pemantauan elektronik aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet.; perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam pemantauan elektronik, mendeteksi dan melaporkan pola
aktivitas transaksi on-line yang mencurigakan dan tidak normal yang menunjukkan pencurian, penipuan, atau aktivitas kriminal
lainnya, dan menyediakan layanan otentikasi dalam transaksi e-commerce===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201546087
: 28/02/2020 00:00:00
: 30 2019 024 497 25/10/2019 DE
: Oerlikon Textile GmbH & Co. KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Leverkuser Str. 65 42897 Remscheid
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: barmag
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 37, 7, 9, 42, 11
: ===Konstruksi, perakitan, instalasi dan pemeliharaan pabrik kimia untuk produksi plastik.===
===Mesin dan peralatan untuk otomatisasi mesin pemintalan leleh dan mesin tekstil, terutama robot untuk menangani benang,
tabung dan gelendong, robot untuk menangani pekerjaan pemeliharaan, perangkat transportasi untuk tabung dan gelendong,
perangkat transfer untuk tabung dan gelendong, mesin sortir untuk gelendong dan tabung, mesin pengepakan gelendong;
peralatan mekanik, suku cadang dan komponen untuk produksi termoplastik.===
===Peralatan listrik untuk otomatisasi mesin pemintalan leleh dan mesin tekstil, khususnya perangkat pengkodean, pembaca
kode, perangkat inspeksi; peralatan dan komponen listrik untuk pemantauan, inspeksi dan pengendalian pabrik kimia untuk
produksi plastik; perangkat kontrol listrik untuk mesin; perangkat lunak dan perangkat keras kecerdasan buatan untuk
pemantauan dan kontrol proses; perangkat lunak pembelajaran mesin; perangkat lunak untuk otomatisasi mesin pemintalan
leleh dan mesin tekstil; perangkat lunak untuk pemantauan, inspeksi dan pengendalian pabrik kimia untuk produksi plastik.;
perangkat visualisasi===
===Layanan teknik dan konsultasi teknik untuk otomatisasi mesin pemintalan leleh dan mesin tekstil; jasa teknik dan
konsultasi teknik untuk desain, perencanaan, konstruksi, pengawasan instalasi, komisioning, inspeksi, pemeliharaan dan
perbaikan pabrik kimia untuk produksi plastik.===
===Tanaman untuk perawatan kimia dalam produksi plastik untuk industri serat buatan manusia, khususnya pabrik
polimerisasi untuk produksi polimer termoplastik, pabrik polikondensasi untuk produksi polimer termoplastik; peralatan, suku
cadang dan komponen untuk pabrik perawatan industri untuk pemrosesan termoplastik lebih lanjut; peralatan, suku cadang,
komponen dan perawatan industri dan pabrik daur ulang untuk plastik yang terdiri darinya.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201530990
: 29/02/2020 00:00:00
:
: Zhangjiagang City Xinhui Import And Export Trading Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: NO.3 Yuefeng Rd., Provincial Economic Development Zone, Zhangjiagang 215600
Jiangsu
:
: Room CZ0731, No.51, Sanjiadian East Road, Mentougou District Beijing City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TUMAX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18
:
===Tas alat, kosong; kasus kunci; koper dengan roda; label bagasi.; pegangan koper; tas belanja; tas permainan [aksesoris

740
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berburu]; tas untuk berkemah; tas untuk olahraga; tas untuk pendaki===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528851
: 02/03/2020 00:00:00
:
: MARSHIQUE, INC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 309, 21, Baekbeom-ro 31-gil, Mapo-gu Seoul 04147
:
: Mansung Building, 9-8, Gaepo-ro 31-gil, Gangnam-gu Seoul 06306

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MARSHIQUE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 11
: ===Kosmetik; Mascaras; Nail Seni stiker; Parfum; Shampoo; dandan; deterjen; eye liner; kosmetik untuk hewan; kosmetik
untuk wajah dan tubuh; krim balm cacat; krim tubuh; lotion badan; persiapan kosmetik untuk mandi; persiapan penguatan
kuku; persiapan perlengkapan mandi.; persiapan wewangian untuk keperluan rumah tangga; rambut bilasan; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; toilet air===
===Pengering rambut listrik dengan fungsi curling iron; blow dryer untuk rambut keriting, listrik; hair dryer elektrik untuk
melengkung bulu mata; pengering rambut listrik dengan fungsi pengeriting bulu mata; pengering rambut listrik untuk bulu
mata.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City Osaka 590-8577
:
: TSUJIMOTO LAW & PATENT FIRM, Nice-One Building, 6-20, Ueshio 2-chome,
Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 542-0064

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CI-DECK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 12
: ===Komputer sepeda; alat pengukur untuk sepeda; alat perekam waktu perjalanan untuk sepeda; baterai; baterai untuk
sepeda; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara sepeda; indikator kecepatan untuk sepeda; kabel
listrik untuk sepeda; kacamata; kacamata hitam; kamera video digital; kamera video digital untuk memancing; kamera video
digital untuk sepeda; kasing untuk kacamata; kompas magnetik.; mount komputer sepeda; odometer untuk sepeda; pemancar
data nirkabel untuk sepeda; penerima sinyal listrik dalam nilai angka untuk sepeda; pengisi daya baterai untuk sepeda;
pengisian daya baterai; pengukur daya bersepeda untuk sepeda; pengukur tekanan ban untuk sepeda; peralatan global
positioning system (GPS) untuk sepeda; perangkat tampilan digital (elektronik) untuk sepeda; perangkat tampilan untuk
memberikan informasi kepada pengendara sepeda; perangkat tampilan untuk menyediakan posisi gigi, rasio roda gigi dan /
atau tingkat baterai untuk sepeda; program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh) untuk kendaraan atau sepeda;
takometer untuk sepeda===
===Sepeda, termasuk sepeda listrik; bagian, perlengkapan dan aksesori sepeda, termasuk sepeda listrik, yaitu, hub, hub roda
gigi internal, hub sepeda yang berisi dinamo di dalam, tuas rilis cepat hub, perangkat pelepas hub cepat, poros hub, tuas
pelepas gigi, tuas pemindah gigi, gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529955
: 02/03/2020 00:00:00
:
: MOTORQUALITY S.p.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via G. Carducci, 125 I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
: CON LOR S.P.A.
: Via Bronzino, 8 I-20133 Milan

Tipe Merek

: Merek Lukisan

: M0020201529091
: 02/03/2020 00:00:00
:
: SHIMANO INC.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: red attack
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 12
: ===Mobil; Mobil Sport; Sepatu rem untuk kendaraan; Sepeda motor; ban mobil; bantalan rem untuk mobil; cengkeraman untuk
kendaraan darat; kendaraan air.; kendaraan listrik; kendaraan udara; kendaraan untuk penggerak melalui darat, udara, air
atau kereta api; mobil balap motor; moped; peredam kejut suspensi untuk kendaraan; rem cakram untuk kendaraan; rem
lapisan untuk kendaraan; rem sepeda; rem untuk kendaraan; sasis mobil; segmen rem untuk kendaraan; spoiler untuk
kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201530625
: 02/03/2020 00:00:00
:
: Zhengzhou Yifan Machinery Co., Ltd.

540 Etiket

: Middle Section of Zhengyuan Road (North of Zhaojiazhuang), Xingyang
Development Zone, Zhengzhou City Henan Province
: UNITALEN ATTORNEYS AT LAW
: Room 30703, 7th Floor, Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang
District 100004 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: YIFAN
: The four Chinese characters mean “One” “Sail” “Machine” “Tool” respectively, the last two Chinese
characters mean “Machinery” as a whole.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Bijih mengobati mesin; Mesin pencampuran.; disintegrator; unit pembuangan limbah; unit pembuangan sampah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201531358
: 02/03/2020 00:00:00
:
: JINAN BLUE ELEPHANT CNC MACHINERY CO., LTD.

540 Etiket

: 1404, J1 office building, Gaoxin Wanda Plaza, No.57 Industrial South Road, Gaoxin
District, Jinan City 250101 Shandong Province
:
: 36F, Building A4-3, Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi Road,
High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BLUE ELEPHANT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Mesin pemotong kaca; komputer dibantu karakter mesin pemotong; komputer dibantu karakter ukiran mesin; komputer
dibantu mesin ukiran; mesin pekerja batu; mesin pemotong kata dengan bushing plastik; mesin penanda industri; mesin
ukiran; mesin woodworking.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532928
: 02/03/2020 00:00:00
: 2019-119741 10/09/2019 JP
: SKS CORPORATION

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-2, Higashikamata 1-chome, Ohta-ku Tokyo 144-0031
:
: AIOS Toranomon, 6-12, Nishishinbashi 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-0003

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591

Uraian Warna

:

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

: 9
: ===Mengukur atau menguji mesin dan instrumen; mikrometer listrik.; mikrometer udara===
: M0020201535446
: 02/03/2020 00:00:00
:
: REBEL FOODS PRIVATE LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c/305, s. no. 199, 204, 206, 209, pl no. 4+12+13, eden park society, viman nagar,
lohegaon, pune maharashtra
:
: R-1, Second Floor, Park View Apartments, Hauz Khas Enclave New Delhi 110016

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: rebel foods
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35
: ===Administrasi Bisnis; Iklan; Manajemen Bisnis; fungsi kantor.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201535532
: 02/03/2020 00:00:00
:
: SHANGHAI GREATWAY WELDING EQUIPEMENT CO., LTD

540 Etiket

540 Etiket

: 1st and 2nd, 18th Building, NO. 4916 South Hongmei Road, Minhang District 201109
Shanghai
:
: Room 1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W.,
Haidian 100080 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TOP DC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7, 9
: ===Mesin las busur listrik; peralatan solder listrik.===
===Pengisi daya untuk baterai listrik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536440
: 02/03/2020 00:00:00
: 40201919159U 03/09/2019 SG
: Yeo Hiap Seng Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3 Senoko Way Singapore 758057
: ALLEN & GLEDHILL LLP
: 1 Marina Boulevard, #28-00 One Marina Boulevard Singapore 018989

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Yeo's
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 29, 30
: ===Bir; air aerasi; air mineral; campuran minuman rasa buah; jus buah; jus buah yang mengandung susu kedelai.; minuman

540 Etiket

berbasis kedelai (tidak menjadi pengganti susu); minuman berkarbonasi non-alkohol; minuman buah; minuman non-alkohol;
minuman olahraga atau isotonik; minuman rasa buah non-alkohol; minuman ringan; minuman ringan non-karbonasi; sirup dan
persiapan lainnya untuk membuat minuman===
===Acar; Daging, ikan, unggas dan permainan; Tahu; bahan makanan yang mengandung (terutama) minyak dan lemak yang
dapat dimakan; bahan makanan yang mengandung (terutama) minyak wijen; daging kalengan; diawetkan, dikeringkan dan
dimasak buah-buahan dan sayuran; disiapkan sup untuk mie; ekstrak daging; ikan kalengan; jeli, selai, telur, susu dan produk
susu lainnya; kacang kedelai diawetkan; kacang kedelai kalengan; kaldu konsentrat; kedelai [diawetkan]; kentang goreng;
keripik buah; keripik kentang; konsentrat bouillon; kubus saham; makanan menyebar menjadi campuran minyak yang dapat
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dimakan dan lemak yang dapat dimakan; makanan olahan berbasis makanan laut; makanan penutup kedelai (tidak termasuk
yoghurt kedelai); minyak goreng; minyak nabati dan lemak; minyak wijen; penyebaran buah; persiapan berdasarkan dadih
kacang kedelai atau protein kedelai untuk membuat minuman berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu;
persiapan sup sayuran; persiapan untuk membuat sup; persiapan yang terbuat dari kedelai, minuman yang terbuat dari atau
mengandung sebagian besar kacang kedelai, digunakan sebagai pengganti susu; rumput laut yang dapat dimakan.; saus
buah [puree]; sayuran (diawetkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak), buah-buahan (diawetkan, dibekukan, dikeringkan
atau dimasak), jamur (diawetkan, dikeringkan atau dimasak), daging, unggas, permainan, ikan dan makanan laut, semua
produk ini dalam bentuk diawetkan; sayuran dan kentang (diawetkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak), buah-buahan
(diawetkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak), jamur (diawetkan, dikeringkan atau dimasak), daging, unggas, permainan,
ikan dan makanan laut, semua produk ini juga dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, pasta, diawetkan, hidangan siap pakai, beku
atau dehidrasi, semua disebutkan di atas untuk campuran dengan mie instan; sebaran makanan yang terutama terdiri dari
produk susu; sebaran makanan yang terutama terdiri dari sayuran untuk sandwich; selai kelapa (kaya); selai telur dan kelapa
(kaya); serpihan kentang; spread manis [selai]; spread yang berasal dari kedelai; sup; susu dan susu rasa, minuman berbasis
susu [susu mendominasi]; susu kacang kedelai dalam bentuk cair dan padat (tidak termasuk yoghurt kedelai); susu kacang
kedelai, persiapan berdasarkan dadih kacang kedelai atau protein kedelai untuk membuat susu kedelai===
===Beras; Biskuit; Bumbu; Cuka; Es; Garam; Gula; Kue; Madu; Mie; Permen; Ragi; Roti; Teh; Tepung; bihun beras [mie]; biji
cokelat; bubuk pengembang; campuran kari termasuk campuran kari yang sudah dimasak.; chips [produk sereal]; daun teh; es
teh; es teh rasa; fermentasi untuk pasta; kakao berbasis teh; kari makanan kue; kopi; kopi buatan; kue makanan (bumbu);
minuman berbasis cokelat; minuman berbasis kakao; minuman berbasis kopi; minuman berbasis teh; minuman teh rasa;
moster; pasta kacang cabai panas; pasta kari; penyedap makanan (selain minyak esensial); penyedap rasa (selain minyak
esensial) untuk minuman di kelas ini; persiapan dibuat dari sereal; produk es krim berbasis kedelai, pasta kacang kedelai
(bumbu), tepung kedelai, susu kedelai [bumbu], kecap; produk teh non-obat; sagu; saus (bumbu); saus [bumbu]; tapioka;
tetes===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536720
: 02/03/2020 00:00:00
: 78593 06/09/2019 JM
: Apple Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Apple Park Way Cupertino CA 95014
: Thomas R. La Perle Apple Inc.
: One Apple Park Way Cupertino CA 95014

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SUPER RETINA XDR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Layar tampilan elektronik; antarmuka untuk komputer, yaitu, antarmuka tampilan elektronik.; layar tampilan komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539724
: 02/03/2020 00:00:00
: AM 761/2019 25/09/2019 AT
: LASSELSBERGER GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wörth 1 A-3380 Pöchlarn
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Cemix expect the max
:

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue (CMYK C=100 / M=50 / Y=0 / K=6; sRGB R=0 / G=100 / B=172; Pantone 2384 C; Pantone 3005 U; RAL 5017 Traffic
blue), white (CMYK C=0 / M=0 / Y=0 / K=0; sRGB R=255 / G=255 / B=255; RAL 9003 Signal white) and black (CMYK C=0 /
M=0 / Y=0 / K=100; sRGB R=0 / G=0 / B=0; RAL 9004 Signal black).
: 1, 17, 2, 19, 35, 37
: ===Dispersan.; Kaolin; Produk kimia untuk penggunaan industri; bahan keramik dalam bentuk kue kering, butiran atau bubuk

540 Etiket

540 Etiket

untuk penggunaan industri; kaca keramik; perekat dan putties untuk penggunaan industri, tidak termasuk dalam kelas lain;
perekat untuk ubin dinding; resin buatan yang tidak diproses; resin silikon mentah; senyawa keramik untuk sintering (butiran
dan bubuk); silikat, khususnya untuk perawatan permukaan===
===Isolasi plester; cat dinding untuk tujuan isolasi; isolasi termal; pengisian isolasi (bahan isolasi); plastik sebagai produk
setengah jadi.===
===Cat; Cat, khususnya cat fasad, pewarna dan pewarna untuk penggunaan industri, khususnya untuk digunakan dalam
kimia konstruksi; Pewarna; cat emulsi.; cat silikat===
===Bahan bangunan (bukan dari logam); Grit; Kerikil; Pasir; bahan bangunan cladding keramik (bahan bangunan universal)
bukan dari logam; bahan bangunan kering, yaitu screed, beton dan mortar masonry; bahan bangunan komposit (bukan dari

Halaman 340 dari 595

logam), untuk permukaan paving; batu hancur; penyegelan dan pengisian semen.; plester pasty; screeds (screeds); senyawa
kemasan; tanah liat untuk produksi keramik; ubin dinding; ubin keramik (mengkilap dan tidak mengkilap)===
===Iklan.===
===Konstruksi di bidang pertambangan opencast, batu, rekayasa struktural, pekerjaan ubin, pemeliharaan bangunan dan
modifikasi mereka atau lebih tepatnya penghapusan, khususnya berkaitan dengan renovasi dan penambahan; informasi yang
berkaitan dengan layanan tersebut di atas, tidak termasuk dalam kelas lain.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201541529
: 02/03/2020 00:00:00
: UK00003425924 04/09/2019 GB
: BeInNews Academy Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Suite 1701 - 02A,17/F., 625 King's Road, North Point Hong Kong
: Albright IP Limited
: County House, Bayshill Road Cheltenham Gloucestershire GL50 3BA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: be IN crypto
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 41, 42
: ===Iklan; Menyusun indeks informasi untuk tujuan komersial atau periklanan; Pemasaran; Pengolah; audit keuangan; iklan
online di jaringan komputer.; informasi bisnis; informasi dan saran komersial bagi konsumen dalam pilihan produk dan
layanan; jajak pendapat; kompilasi informasi ke dalam database komputer; kompilasi statistik; konsultasi organisasi bisnis;
layanan agen informasi komersial; layanan agen ketenagakerjaan; layanan agen periklanan; layanan intelijen pasar; layanan
intermediasi komersial; layanan kliping berita; layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pencocokan calon investor
swasta dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan
direkam sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan tata letak untuk tujuan periklanan;
manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen file ter komputerisasi; memberikan informasi bisnis melalui
situs web; memperbarui dan pemeliharaan data dalam database komputer; memperbarui dan pemeliharaan informasi dalam
pendaftar; memperbarui materi iklan; mengatur langganan layanan telekomunikasi bagi orang lain; mengatur langganan surat
kabar untuk orang lain; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi kontrak bisnis untuk orang
lain; optimasi mesin pencari untuk promosi penjualan; pencarian data dalam file komputer untuk orang lain; pengembangan
konsep periklanan; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau periklanan; pengoptimalan lalu lintas situs web;
penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan pasar online bagi pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyelidikan bisnis; pertanyaan bisnis; sewa waktu iklan di media komunikasi; sistemisasi informasi ke dalam database
komputer===
===Informasi keuangan; analisis keuangan; konsultasi keuangan; memberikan informasi keuangan melalui situs web;
penelitian keuangan; transfer dana elektronik.===
===Dubbing; Informasi hiburan; Rekam; bimbingan kejuruan [saran pendidikan atau pelatihan]; hiburan radio; hiburan televisi;
informasi pendidikan; informasi rekreasi; layanan hiburan; layanan tata letak, selain untuk tujuan periklanan; mengatur dan
melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan
musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand;
menyediakan video online, tidak dapat diunduh; mikrofilming; penulisan teks; publikasi online buku dan jurnal elektronik.;
publikasi teks, selain teks publisitas===
===Konsultasi teknologi informasi [TI]; analisis sistem komputer; hosting situs komputer [situs web]; konversi program dan
data komputer, selain konversi fisik; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; menyediakan informasi tentang
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; menyediakan mesin pencari untuk internet; penelitian di bidang
teknologi telekomunikasi; penyewaan server web; sebagai layanan [PaaS].===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 88, 88/1 Moo 2, Nong Chumphon Nuea, Kao Yoi 76140 Phetchaburi
: MS. NAMPECH CHAMCHUN
: 19/43 Soi Sukhumvit 109, Sukhumvit Road, Samrong Nuea, Muang 10280 Samut
Prakan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ENI ENiCARE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 37, 40, 25, 9, 10
:
===Sterilisasi alat kesehatan.===

: M0020201541961
: 02/03/2020 00:00:00
:
: EMERALD NONWOVENS INTERNATIONAL CO.,LTD.

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 341 dari 595

===Pengolahan bahan plastik.===
===Gaun.===
===Masker wajah pelindung, bukan untuk tujuan medis.===
===Alat tes Darah Asam Urat untuk tujuan diagnostik medis; Alat tes Glukosa Darah untuk tujuan diagnostik medis; Alat tes
darah hemoglobin untuk tujuan diagnostik medis; Alat tes kolesterol darah untuk tujuan diagnostik medis; Topi bedah; gaun
bedah steril; kemasan bedah.; masker bedah; tirai bedah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201542051
: 02/03/2020 00:00:00
: 01412287 25/02/2020 BX
: N.V. Organon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kloosterstraat 6 NL-5349 AB OSS
: Merkenbureau Knijff & Partners B.V.
: Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5, 9, 42, 10, 44
: ===Persiapan farmasi dan di atas persiapan farmasi counter dan produk.===
===Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat aplikasi seluler untuk memberikan informasi tentang obat-obatan, obatobatan, perangkat medis, kesehatan dan kebugaran.===
===Menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan dan mengelola informasi kesehatan
dan perawatan kesehatan; penelitian ilmiah untuk tujuan medis.===
===Peralatan bedah dan medis, perangkat dan instrumen.===
===Memberikan informasi di bidang farmasi, obat-obatan, alat kesehatan, kesehatan, dan kesehatan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543834
: 02/03/2020 00:00:00
:
: SLOOMOO INSTITUTE LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 307 West Broadway, #7 New York NY 10013
: Mark S. Kaufman Kaufman & Kahn, LLP
: 10 Grand Central, 155 East 44th Street, 19th Fl. New York NY 10017

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SLOOMOO INSTITUTE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 41, 28
: ===Pusat hiburan; hiburan, yaitu menyediakan fasilitas hiburan dan hiburan di mana pengguna dapat berinteraksi untuk tujuan
rekreasi, rekreasi atau hiburan; mengatur dan mengadakan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; mengatur,
mengorganisir, menyelenggarakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial.; pusat hiburan dan hiburan, yaitu, area
bermain interaktif===
===Bahan moldable dalam sifat goo moldable digunakan sebagai mainan dan perangkat hiburan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 189 Liaocheng Road, Rizhao City Shandong Province
: Rizhao Jiayi Intellectual Property Agency Co., Ltd.
: Room 1205, Unit 04, Building 001, International Building, Donggang District, Rizhao
City Shandong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: “RI” means “day”, “JI” means “machine”; the words contained in the mark have no meaning.

591

Uraian Warna

:

: M0020201547626
: 02/03/2020 00:00:00
:
: Shandong Tongtai Group Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

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

: M0020200815655
: 03/03/2020 00:00:00
:
: DINAMIC OIL S.P.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via Togliatti, 15 Bomporto (Modena)
: MODIANO GARDI PATENTS
: Via Meravigli, 16 I-20123 MILANO

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: d dinamic oil
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7, 12
: ===Mekanisme gerakan (komponen mesin); alat angkat dan angkat; alat pertanian selain dioperasikan dengan tangan.; derek;
derek hidrolik; gigi epicycloidal selain untuk kendaraan darat; gigi, selain untuk kendaraan darat; gulungan mekanis untuk
tabung fleksibel; jack; kacamata angin; kerekan; komponen kopling dan transmisi (selain untuk kendaraan darat); lift; lift
barang; mekanisme transmisi selain untuk kendaraan darat; mengangkat aparat; mesin dan peralatan mesin; motor hidrolik;
motor oleodinamik; motor orbital (bagian-bagian mesin); motor radial (bagian mesin); motor, selain untuk kendaraan darat;
panduan hidrolik untuk mesin; panduan untuk mesin; roda epicycloidal (bagian mesin); roda pengurangan gigi (bagian mesin);
transmisi untuk mesin; unit pengurangan yang diarahkan selain untuk kendaraan darat===
===Kendaraan; Mekanisme pergerakan (bagian kendaraan darat); alat untuk penggerak melalui darat, udara atau air.; motor
orbital (bagian kendaraan darat); motor radial (bagian kendaraan darat); roda epicycloidal (bagian kendaraan darat); roda gigi
epicycloidal untuk kendaraan darat; roda reduksi roda untuk kendaraan darat; transmisi, untuk kendaraan darat; trollies untuk
gulungan tabung fleksibel; unit reduksi untuk kendaraan darat; untuk kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530637
: 03/03/2020 00:00:00
: 2019/01911 25/10/2019 IE
: Ganeden Biotech, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Suite 300, 5800 Landerbrook Drive Mayfield Heights OH 44124
: FRKelly
: 27 Clyde Road, Ballsbridge Dublin 4

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BC30
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1
: ===Komposisi probiotik untuk digunakan sebagai bahan untuk makanan dan minuman, yaitu, bakteri probiotik dan kultur
bakteri probiotik; Kultur bakteri untuk penambahan produk makanan dan/atau minuman; Kultur mikroorganisme untuk
digunakan dalam pembuatan makanan dan minuman; bakteri probiotik dan bakteri probiotik budaya untuk industri makanan;
bakteri yang digunakan dalam pembuatan makanan, minuman, suplemen gizi, makanan hewan peliharaan, dan produk
pengganti berbasis protein; budaya mikroorganisme selain untuk penggunaan medis dan Veteriner; persiapan enzim untuk
industri makanan.; probiotik bakteri formulasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530914
: 03/03/2020 00:00:00
: 018119556 05/09/2019 EM
: Christian Djuritschek

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Thurgauer Str. 10 CH-9400 Rorschach
: HOFSTETTER, SCHURACK & PARTNER PATENT- UND
: Balanstrasse 57 81541 München

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Daba Diba Duba Land
:

566

: 7
: ===Mesin penggilingan padi.===
540 Etiket

540 Etiket

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

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 108 West Shihu Road, Wuzhong District Suzhou
:
: Room 1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W.,
Haidian 100080 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FLOOR ONE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Mesin cuci tekanan tinggi; instalasi debu yang melelahkan untuk tujuan pembersihan; instalasi pembersih vakum pusat;
instalasi penghilang debu untuk tujuan pembersihan; mesin dan peralatan untuk keramas karpet, listrik; mesin dan peralatan
untuk membersihkan, listrik; pel uap.; penyedot debu; peralatan pembersih menggunakan uap; sikat untuk penyedot debu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 108 West Shihu Road, Wuzhong District Suzhou
:
: Room 1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W.,
Haidian 100080 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MODA ONE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 11
: ===Pengering rambut; pengering rambut listrik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532158
: 03/03/2020 00:00:00
:
: Queue-it ApS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Klausdajsbrovej 601 DK-2750 Ballerup
:
: Queue-it, Klausdalsbrovej 601 DK-2750 Ballerup

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Queue-it
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 42
: ===Jasa ilmiah dan teknologi dan penelitian dan desain yang terkait dengannya; analisis dan penelitian industri; desain dan
pengembangan perangkat keras dan lunak komputer.===

:
: 39, 41, 43
: ===Jasa biro perjalanan, yaitu membuat reservasi dan Pemesanan untuk transportasi.; Kemasan dan penyimpanan barang;
Transportasi; pengaturan perjalanan; tamasya, pemandu wisata, dan layanan tamasya; transportasi keamanan===
===Hiburan; Layanan Sinema dan studio televisi; Layanan Taman hiburan.; Layanan produksi animasi; Menampilkan film di
bioskop; Pendidikan; Taman Hiburan, Taman Hiburan; film dan produksi TV; film dan televisi hiburan; kegiatan olahraga dan
budaya; menyediakan pelatihan; penciptaan animasi 3D dengan efek khusus untuk film dan video; penyutradaraan film, selain
film iklan; pinjaman perpustakaan untuk film; produksi sinematografi dan kartun===
===Layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyediakan akomodasi sementara.===
: M0020201531217
: 03/03/2020 00:00:00
: 42321768 14/11/2019 CN
: Tineco Intelligent Technology Co., Ltd.

: M0020201531453
: 03/03/2020 00:00:00
: 43292066 24/12/2019 CN
: Tineco Intelligent Technology Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533154
: 03/03/2020 00:00:00
: 2019-670 11/09/2019 LI
: Comité International Olympique

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Château de Vidy CH-1007 Lausanne
:
: Marienstrasse 15 60329 Frankfurt am Main

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MAKE HISTORY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 41
:
===Administrasi Bisnis kontrak untuk perbaikan dan servis; Iklan; Jasa konsultasi administrasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis
sehubungan dengan pembelian dan pengadaan produk dan Jasa kimia; Jasa manajemen armada truk dan mobil, yaitu
penagihan dan konsultasi sehubungan dengan pengelolaan administrasi truk dan armada mobil; Jasa manajemen rantai
pasokan komersial; Layanan agen informasi komersial; Layanan eceran atau grosir untuk persiapan farmasi, veteriner dan
sanitasi serta untuk pasokan medis; Layanan eceran atau layanan grosir untuk ban; Layanan eceran atau layanan grosir untuk
pakaian, alas kaki, penutup kepala; Layanan eceran atau layanan grosir untuk sepeda dan suku cadang dan perlengkapan
untuk sepeda; Layanan informasi komersial; Layanan informasi mengenai penjualan bahan baku; Layanan konsultasi
sehubungan dengan reorganisasi bisnis; Layanan manajemen persediaan; Layanan pengadaan untuk orang lain [pembelian
barang dan jasa untuk bisnis lain]; Layanan penyewaan Mesin Fotokopi; Layanan ritel Department Store terhubung dengan
penjualan produk kecantikan, perlengkapan mandi, mesin untuk keperluan rumah tangga, alat tangan, barang optik, peralatan
listrik domestik dan elektronik; Layanan ritel atau layanan grosir untuk barang; Retail atau Grosir Jasa untuk perhiasan, jam
tangan, Fashion Accessories, tas, souvenir.; administrasi bisnis dari partisipasi tim nasional untuk kompetisi atletik
internasional, dan mempromosikan dukungan untuk mengatakan tim dengan masyarakat dan kalangan yang bersangkutan;
administrasi komersial; administrasi, komersial dan teknis manajemen file komputer; entri data dan layanan pemrosesan data;
fungsi Kantor; iklan dengan cara pemasaran langsung untuk orang lain yang terdiri dari pemasaran database; iklan dengan
mensponsori; iklan mengenai transportasi, perjalanan, Hotel, akomodasi, makanan dan makanan, olahraga, hiburan dan
wisata yang disediakan melalui biro perjalanan; iklan online dan layanan pemasaran; iklan tentang promosi penjualan
komersial barang dan jasa untuk tujuan penjualan eceran; konsultasi terkait Layanan Monitoring saham; konsultasi untuk iklan
dengan cara pemasaran langsung untuk orang lain yang terdiri dari pemasaran database; konsultasi, pemasaran, analisis
harga dan biaya mengenai perangkat untuk pemurnian elektrokimia cairan untuk keperluan industri; manajemen bisnis
komersial; manajemen file digital yang terdiri dari portofolio gambar dan video urutan dimaksudkan untuk satu penggunaan di
bawah lisensi dalam iklan tradisional dan dalam promosi perilaku [iklan moral]; mempromosikan barang dan Jasa orang lain
dengan cara apa yang disebut sebagai faktor minat awal yang mengarah kepada masyarakat untuk mempertimbangkan
barang atau jasa yang diberikan kepada tanda, Emblem atau pesan yang berbantalan publik yang dapat menarik perhatian;
mempromosikan barang dan Jasa orang lain dengan cara yang disebut transfer gambar; mempromosikan barang dan Jasa
orang lain, dengan cara perjanjian kontraktual, khususnya sponsor dan perjanjian lisensi, memungkinkan mereka untuk
mendapatkan ketenaran tambahan dan/atau ditingkatkan gambar dan/atau lonjakan simpati yang berasal dari acara budaya
dan olahraga, khususnya acara internasional; mempromosikan kompetisi olahraga dan acara untuk digunakan oleh orang lain;
mempromosikan konser dan acara budaya bagi orang lain, pengorganisasian pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
mempromosikan penjualan barang dan Jasa orang lain dengan cara iklan, kompetisi promosi, pemberian hadiah dan bonus
dalam bentuk undian promosi, diskon, Token pengurangan dan Penawaran nilai tambah sehubungan dengan penggunaan
kartu pembayaran; nasihat bisnis sehubungan dengan pengelolaan pembangkit listrik; pemeliharaan database
terkomputerisasi; pengelolaan administrasi pembangkit listrik dari orang lain; pengelolaan komersial pengadaan barang;
penyajian barang di semua media komunikasi, untuk penjualan eceran; penyebaran materi iklan melalui semua media,
khususnya dalam bentuk pesan tematik yang berpusat pada nilai manusia; penyediaan dokumentasi, yaitu Direct mail
Advertising, distribusi materi iklan, distribusi sample, reproduksi dokumen; penyediaan informasi mengenai pembelian barang
dan Jasa on line Via Internet dan jaringan komputer lainnya; penyediaan informasi sehubungan dengan e-commerce dan
penjualan eceran elektronik; penyediaan pemasaran online untuk pembeli dan penjual barang dan Jasa; persiapan persediaan
barang; sewa ruang iklan dari semua jenis dan pada semua media, Apakah digital atau tidak===
===Desain, penyelenggaraan dan hosting program studi, seminar dan semua kegiatan pelatihan di bidang teknologi informasi;
Hiburan; Hiburan, yaitu presentasi interaktif produk pendidikan dan hiburan, yaitu compact disc interaktif, CD-ROM, Permainan
komputer; Jasa Pendidikan di bidang kepariwisataan; Jasa Pendidikan, yaitu Penyelenggaraan seminar, konferensi,
simposium atau Workshop di bidang ilmu hayati dan bioteknologi bagi para ilmuwan dan peneliti; Jasa Pendidikan, yaitu
Penyelenggaraan workshop pelatihan praktis, kursus dan seminar termasuk demonstrasi di bidang kedokteran dan
manajemen; Layanan Bantuan bagi wisatawan mengenai reservasi tiket untuk acara rekreasi; Layanan aula musik; Layanan
hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; Layanan hiburan dalam sifat program televisi
realitas yang sedang berlangsung; Layanan hiburan yang disediakan selama acara olahraga atau mengenai acara olahraga;
Layanan kamp olahraga; Layanan klub kesehatan (pelatihan kebugaran); Layanan pelatihan di bidang manajemen dan obatobatan dengan menggunakan instruksi dan demonstrasi yang disediakan secara on line, melalui internet, intranet dan
Extranet; Layanan pelatihan di semua bidang tersebut di atas; Layanan pengeditan dan penerbitan; Layanan perkemahan
liburan [hiburan]; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui internet; Layanan produksi audio; Layanan produksi
teater; Layanan reservasi Wisata, yaitu layanan reservasi aktivitas dan hiburan; Layanan taruhan dan perjudian sehubungan
dengan atau terkait dengan olahraga; Layanan taruhan on-line; Layanan terkait dengan hiburan untuk bantuan Wisata;
Pemesanan kursi untuk pertunjukan; Pendidikan; Penyewaan Peralatan audio dan video; Penyewaan dan/atau penyediaan
melalui jaringan komputer interaktif produk pendidikan dan hiburan, yaitu kompak disc interaktif, CD-ROM, Permainan
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komputer; Publikasi statistik mengenai hasil olahraga dan penilaian audiensi untuk kompetisi olahraga; Reservasi tiket untuk
acara olahraga dan pertunjukan; Studio film; bantuan bagi wisatawan mengenai rencana kegiatan olah raga, budaya dan
rekreasi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; hiburan di alam berita televisi;
hiburan interaktif; jangkauan radio dan televisi dari acara olahraga; latihan; melakukan seminar mengenai permasalahan yang
berkaitan dengan pengolahan air industri; melakukan seminar, konferensi, simposium atau lokakarya di bidang pencitraan
medis dan diagnosis untuk dokter dan karyawan perusahaan farmasi; memberikan on line publikasi elektronik; mengatur dan
melaksanakan upacara yang berkaitan dengan penyajian hadiah dan penghargaan.; menunjukkan produksi; menyajikan
hadiah berharga penulis tindakan luar biasa atau pertunjukan; menyediakan fasilitas olahraga; musik digital dengan sarana
telekomunikasi; olahraga dan kegiatan budaya, olahraga televisi dan hiburan budaya; organisasi acara (impresario layanan);
organisasi dan kinerja konser; organisasi kontes kecantikan; organisasi lotre dan kompetisi; organisasi nyata atau virtual
kompetisi olahraga; organisasi olahraga dan acara budaya dan kegiatan; organisasi pameran untuk tujuan budaya dan
pendidikan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian sistem untuk signaling dan pemberitahuan penyeberangan untuk
industri kereta api dan transit; pelayanan pendidikan, yaitu penyelenggaraan program studi, seminar, presentasi, presentasi
video; pengoperasian fasilitas Golf; penyajian pertunjukan live; penyediaan hasil olah raga; penyediaan informasi di bidang
pariwisata, yaitu penyediaan informasi mengenai Pemesanan tiket untuk acara hiburan; penyediaan informasi di bidang
pariwisata, yaitu penyediaan informasi mengenai kalender kegiatan olah raga, budaya dan hiburan; penyediaan informasi di
bidang pariwisata, yaitu penyediaan informasi yang berkaitan dengan hiburan; penyediaan informasi mengenai acara olahraga
yang disediakan online dari database komputer atau internet; penyediaan informasi mengenai hiburan atau pendidikan,
disediakan secara online dari Bank data atau internet; penyediaan informasi mengenai olahraga dan acara olah raga;
penyediaan informasi yang berkaitan dengan hiburan; penyediaan layanan undian; penyediaan materi edukasi, yaitu
diseminasi materi di bidang pengetahuan keuangan; penyediaan musik digital (non-download); penyediaan musik digital dari
internet; penyediaan permainan di internet; penyediaan publikasi elektronik on-line, tidak dapat didownload; presentasi dan
distribusi film dan rekaman suara dan video; presentasi film; produksi film; produksi film, selain film iklan; produksi kartun;
produksi program animasi untuk televisi; produksi program televisi dan radio dan rekaman video; produksi rekaman suara dan
video; proyeksi film; publikasi buku, majalah, teks (selain teks iklan) dan terbitan berkala; publikasi online buku elektronik,
majalah, teks (selain teks iklan) dan berkala; sewa film dan rekaman suara dan video; sewa rekaman suara dan gambar;
waktu acara olahraga; wartawan Berita Layanan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.276 Huangjipu Road, Jiangbei District, Ningbo City 315000 Zhejiang Province
: Ningbo Boce Intellectual Property Ltd.
: Room 588, Floor 5, Building 10, No 68 Beihai Road, Jiangbei District, Ningbo City
Zhejiang Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Jovikids
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 12
: ===Sepeda listrik; kursi pengaman untuk anak, untuk kendaraan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536012
: 03/03/2020 00:00:00
: 03/09/2019 US
: Reata Pharmaceuticals, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2801 Gateway Drive, Suite 150 Irving TX 75063
: Cynthia Johnson Walden Fish & Richardson P.C.
: PO Box 10222 Minneapolis MN 55440-1022

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SKYCLARYS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Persiapan farmasi untuk pengobatan neurologis, neuromuskular, neuropsikiatri, psikiatri, mitokondria, oftalmologis, dan
penyakit dermatologis dan gangguan, dan epilepsi.===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: M0020201533694
: 03/03/2020 00:00:00
:
: NINGBO WELLDON MANUFACTURING CO., LTD.

: M0020201536102
: 03/03/2020 00:00:00
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: "Project M68" Limited Liability Company

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ul. Demjana Bednogo, d. 14, korp. 1, kv. 47 RU-195274 Saint-Petersburg
: Uskov And Partners, Law Firm
: Ploshchad Konstitutsii, 7, office 616 RU-196191 Saint Petersburg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: White, grey, taupe, light-grey and black.
: 32, 33, 21
: ===Bir; Minuman beralkohol, non-alkohol; Smoothie; air aerasi; air mineral [minuman]; jus buah.; jus sayuran [minuman];
koktail berbasis bir; koktail, non-alkohol; kvass [minuman non-alkohol]; limun; minuman berbasis kedelai, selain pengganti
susu; minuman berbasis madu non-alkohol; minuman isotonik; minuman jus buah non-alkohol; minuman lidah buaya, nonalkohol; minuman non-alkohol; minuman whey; nektar buah, non-alkohol; orgeat; perairan [minuman]; sarsaparilla [minuman
non-alkohol]; sirup untuk limun; sirup untuk minuman===
===Anggur; Brendi; Cuka Apel; Curacao; Demi; Kirsch; Minuman beralkohol; Pahit; Perry; Rum; Spirits [minuman]; Vodka;
adas manis [minuman beralkohol]; alkohol beras; anisette [minuman]; arrack [arak]; baijiu [minuman beralkohol suling Cina];
digester [minuman dan roh]; esensi alkoholik.; gin; koktail; mead [hidromel]; minuman beralkohol; minuman beralkohol pracampuran, selain berbasis bir; minuman beralkohol yang mengandung buah; minuman beralkohol, kecuali bir; minuman keras
peppermint; minuman suling; wiski===
===Botol plastik; botol kaca.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201538675
: 03/03/2020 00:00:00
:
: CAI YEJUN

540 Etiket

: No. 1, Lane 6, Yingxing West Road, Jixing, Tongyu Town, Chaoyang District,
Shantou 518000 Guangdong
: Shenzhen Talent Trademark Service
: A, 20/F, Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 Shennan Middle Road, Futian
District, Shenzhen City 518048 Guangdong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: 3Q beauty
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik; Kue sabun; Sepatu krim; dokter gigi; kayu beraroma; kosmetik untuk hewan.; menghaluskan batu; minyak
halus; persiapan menghilangkan noda dalam bentuk bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539830
: 03/03/2020 00:00:00
: 560204 29/11/2019 CZ
: Putorius s.r.o.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruzyská 269/18 CZ-161 00 Praha 6, Ruzyn
: Rott, Ržika & Guttmann A Spol.
: Vyskoilova 1566 CZ-140 00 Praha 4, Michle

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AIR MAGIC FRESH AIR putorius
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Dark blue, light blue, white and black.
: 3, 5
: ===Kuku.; Persiapan perlengkapan mandi, tidak ada yang berkaitan dengan kebersihan dan perawatan rambut; artikel
sanitasi untuk tujuan kosmetik, yaitu sabun, sabun dalam bentuk cair, sampo tubuh, busa mandi dan garam mandi, deterjen
untuk kulit, krim berjemur, masker wajah, lip balm, krim, dentifrices, gel gigi, kapas untuk tujuan kosmetik, tongkat kapas untuk
tujuan kosmetik, tidak satu pun dari mereka terkait dengan kebersihan rambut dan perawatan; bubuk, lotion dan pembersihan,
persiapan polishing dan pemutihan, persiapan untuk penggunaan binatu dan persiapan menjelajahi untuk tujuan industri dan
rumah tangga, termasuk bubuk binatu dan gel, kondisioner kain, pati, pembersih scouring cair dan bubuk menjelajahi
termasuk dalam kelas ini; kosmetik dekoratif, termasuk lipstik, bulu mata palsu, make-up; minyak esensial yang tidak terkait
dengan rambut; pembersih untuk jendela dan saluran air, panggangan dan toilet; persiapan untuk mengeriting atau
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fragrancing udara; potpourris [wewangian] tidak terkait dengan rambut; semprotan parfum kamar; semua persiapan
pembersihan tujuan; wewangian tidak berhubungan dengan rambut===
===Teh herbal untuk tujuan pengobatan; bantalan untuk serbet bayi sekali pakai.; gel herbal untuk tujuan medis; handuk
sanitasi; herbal obat; merokok herbal untuk tujuan medis; pembalut wanita; popok sekali pakai; tampon sanitasi, serta sabuk
untuk pembalut wanita===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201542254
: 03/03/2020 00:00:00
: M2019 31912 04/12/2019 UA
: MATIUKHA ANDRII VALERIIOVYCH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: AV. GEROIV STALINGRADU, BUILD. 12-G. AP. 79 KYIV 04210
: TYSHCHENKO OLENA Y.
: P.O. BOX 60 KYIV 04116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FAVBET
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Red, blue and white.
: 35, 41
: ===Bantuan administratif dalam menanggapi permintaan proposal di bidang kegiatan game dan hiburan, acara olahraga;
administrasi komersial perizinan barang dan jasa orang lain di bidang kegiatan game dan hiburan, acara olahraga;
demonstrasi barang dan jasa untuk kegiatan game dan hiburan, acara olahraga; iklan kegiatan game dan hiburan, acara
olahraga; informasi komersial dan saran bagi konsumen dalam pilihan produk dan layanan di bidang kegiatan game dan
hiburan, acara olahraga; kompilasi informasi ke dalam database komputer mengenai kegiatan game dan hiburan, acara
olahraga; kompilasi statistik yang berkaitan dengan kegiatan game dan hiburan, acara olahraga; konsultasi bisnis profesional
di bidang kegiatan game dan hiburan, acara olahraga.; konsultasi manajemen bisnis di bidang kegiatan game dan hiburan,
acara olahraga, pemasaran di bidang kegiatan game dan hiburan, acara olahraga; layanan agen informasi komersial di bidang
kegiatan game dan hiburan, acara olahraga; layanan agen periklanan di bidang kegiatan game dan hiburan, acara olahraga;
manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen file ter komputerisasi di bidang kegiatan game dan hiburan, acara
olahraga; memberikan informasi bisnis di bidang kegiatan game dan hiburan, acara olahraga melalui situs web; memberikan
informasi bisnis yang berkaitan dengan kegiatan game dan hiburan, acara olahraga; memperbarui dan pemeliharaan data
dalam database komputer di bidang kegiatan game dan hiburan, acara olahraga; organisasi pameran untuk tujuan komersial
atau periklanan di bidang kegiatan game dan hiburan, acara olahraga; pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak
untuk kegiatan game dan hiburan, acara olahraga; penelitian bisnis tentang kegiatan game dan hiburan, acara olahraga;
penelitian pemasaran di bidang kegiatan game dan hiburan, acara olahraga; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau
iklan untuk aktivitas game dan hiburan, acara olahraga; penyediaan pasar online bagi pembeli dan penjual barang dan jasa di
bidang kegiatan game dan hiburan, acara olahraga; penyewaan mesin penjual otomatis yang berkaitan dengan kegiatan game
dan hiburan, acara olahraga; peramalan ekonomi di bidang kegiatan game dan hiburan, acara olahraga; pertanyaan bisnis di
bidang kegiatan game dan hiburan, acara olahraga; presentasi barang di bidang kegiatan game dan hiburan, acara olahraga,
pada media komunikasi, untuk tujuan ritel; promosi layanan game dan hiburan melalui sponsor acara olahraga; promosi
penjualan untuk lainnya di bidang kegiatan game dan hiburan, acara olahraga; studi pasar yang berkaitan dengan kegiatan
game dan hiburan, acara olahraga===
===Mengatur acara olahraga dan budaya; informasi hiburan; informasi rekreasi; layanan agen untuk perjudian, kompetisi,
lotere, poker, turnamen poker, layanan arcade, permainan rolet, permainan kasino, aktivitas taruhan; layanan hiburan; layanan
klub [hiburan atau pendidikan]; layanan perjudian; layanan permainan yang disediakan on-line dari jaringan komputer; layanan
taruhan; mengatur acara menghibur; mengatur dan menyelenggarakan kongres; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas perjudian secara offline dan online melalui jaringan komputer;
menyediakan informasi offline dan online yang berkaitan dengan layanan lotere, layanan arcade, poker, turnamen poker,
aktivitas taruhan, kasino; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan peralatan untuk layanan lotere, layanan arcade,
poker, turnamen poker, aktivitas taruhan; menyelenggarakan dan menyelenggarakan kompetisi game online; organisasi
kompetisi olahraga; organisasi kompetisi olahraga offline dan online melalui jaringan komputer; organisasi lotere; organisasi
perjudian, kompetisi, lotere, poker, turnamen poker, layanan arcade, permainan rolet, permainan kasino; organisasi permainan
olahraga; pendidikan jasmani; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; permainan sewa peralatan; produksi
pertunjukan; sewa lapangan olahraga; waktu acara olahraga.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201548292
: 03/03/2020 00:00:00
: 30 2019 111 610 05/09/2019 DE
: LG-LHT Passenger Solutions GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hindenburgstraße 162 22297 Hamburg
: GLAWE DELFS MOLL Partnerschaft MbB Von Patent- Und Rechtsanwälten
: Postfach 13 03 91 20103 Hamburg

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: AERQ
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 37, 38, 39, 9, 42, 11
: ===Manajemen faktur untuk layanan pembayaran elektronik [administrasi organisasi]; bisnis profesional dan desain organisasi
sistem informasi elektronik, pembayaran dan pembelian; demonstrasi barang; layanan akuntansi; layanan penyedia
perdagangan elektronik di Internet, yaitu penempatan pesanan, administrasi bisnis untuk pengiriman dan manajemen faktur
dalam kerangka e-commerce, dan mengatur kontrak untuk orang lain untuk pembelian dan penjualan barang; layanan yang
berkaitan dengan pembyingan dan administrasi bisnis untuk memantau dan melakukan manajemen klaim; mengatur kontrak,
untuk orang lain, untuk penjualan barang dan penagihan daripadanya dengan cara belanja online di jaringan komputer dan /
atau saluran distribusi lainnya; mengatur layanan [perdagangan] kontraktual dengan pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan
transaksi komersial untuk pihak ketiga; penilaian bisnis; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan pasar
on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; persiapan faktur, untuk orang lain, juga melalui internet; semua layanan
tersebut di atas termasuk online dan melalui database; semua layanan tersebut di atas untuk on-board on atau in-flight
digunakan dalam pesawat terbang.===
===Konsultasi dalam urusan keuangan; jasa keuangan yang berkaitan dengan kartu kredit; layanan keuangan untuk
menjalankan program kartu kredit, layanan dan bonus; layanan keuangan yang disediakan melalui telepon dan melalui
jaringan komputer global atau internet; layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran otomatis; layanan pencairan
tunai; melakukan transaksi pembayaran nontunai, khususnya melalui mobile terminal; memberikan informasi keuangan;
mengeluarkan kartu pembayaran elektronik sehubungan dengan skema bonus dan hadiah; menyediakan informasi keuangan
online; otorisasi dan autentikasi yang dibantu komputer dalam rangka pemrosesan pembayaran elektronik melalui jaringan
komputer global; otorisasi transaksi keuangan elektronik dalam rangka pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan
pembayaran [jasa keuangan] (termasuk dalam kelas ini); pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran
organisasi melalui pengoperasian gateway pembayaran dan sistem pembayaran berkemampuan Internet [layanan keuangan];
pemrosesan transaksi pembayaran nontunai; penagihan utang; penerbitan dan pemrosesan uang elektronik; penerbitan kartu
kredit; semua layanan tersebut di atas untuk penggunaan on-board atau dalam penerbangan di pesawat, khususnya untuk
penjualan on-board pada pesawat terbang.; transfer dana elektronik; transmisi uang domestik dan internasional; urusan
moneter===
===Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan sistem hiburan dalam penerbangan, sistem multi-media dalam penerbangan,
sistem televisi dalam penerbangan, sistem suara dalam penerbangan, sistem pengeras suara dalam penerbangan, sistem
audiovisual dalam penerbangan, peralatan audiovisual dalam penerbangan, sistem manajemen kabin dalam penerbangan
[perangkat keras], pengontrol penerbangan dalam penerbangan, sistem komunikasi dalam penerbangan, sistem perangkat
keras komputer dalam penerbangan, peralatan pengujian dalam penerbangan, sistem pencahayaan dalam penerbangan,
sistem pemanas dalam penerbangan , sistem dan peralatan untuk pencahayaan, pemanasan, memasak, pendinginan,
pengeringan, ventilasi, pasokan air dan tujuan sanitasi, khususnya untuk pas keluar dan untuk digunakan dalam interior
pesawat; instalasi dan pemeliharaan sistem jaringan [hardware]; instalasi, pemeliharaan, modifikasi dan perbaikan pesawat
dan bagian dan fitting untuk pesawat terbang, peralatan listrik dan elektronik, peralatan pengolahan data dan komputer,
instalasi pencahayaan dan / atau penutup lantai; semua layanan tersebut disediakan dalam pesawat terbang, untuk perawatan
pesawat dan / atau untuk melengkapi kabin pesawat untuk tujuan hiburan dan / atau manajemen kabin.===
===Telekomunikasi; komputer dibantu transmisi pesan, informasi dan gambar; menyediakan akses ke database dalam
jaringan komputer; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; penyediaan forum [chat rooms] untuk
jaringan sosial; penyediaan forum on-line; penyediaan forum untuk jaringan sosial; semua layanan tersebut di atas untuk
penggunaan dalam pesawat atau dalam penerbangan.; telekomunikasi, khususnya penyediaan akses ke aplikasi untuk
transaksi pembayaran, termasuk untuk terminal seluler; transmisi data untuk dialog dan komunikasi dengan pengguna
komputer lain; transmisi elektronik data dan informasi transaksi e-commerce; transmisi elektronik program periklanan dan
komunikasi periklanan media melalui jaringan komunikasi digital; transmisi elektronik surat dan pesan; transmisi informasi
elektronik, khususnya informasi keuangan dan bisnis===
===Layanan transportasi, layanan perjalanan dan layanan transportasi penumpang, khususnya pemandu wisata dan layanan
wisata; semua layanan tersebut di atas khususnya sehubungan dengan pesawat terbang.===
===Teknologi informasi dan perangkat audio-visual, multimedia, dan fotografi; dalam sistem perangkat keras komputer
penerbangan; instrumen akuisisi data udara; pengontrol dalam penerbangan; peralatan audiovisual dalam penerbangan;
peralatan audiovisual dalam penerbangan yang terdiri dari beberapa layar tampilan gambar, beberapa perangkat input,
komputer; peralatan pengujian dalam penerbangan; perangkat lunak server; perangkat lunak server database; perangkat
lunak untuk manajemen kabin dalam penerbangan; semua barang tersebut di atas untuk penggunaan dalam pesawat atau
dalam penerbangan dalam pesawat; server cloud; sistem audiovisual dalam penerbangan; sistem hiburan dalam penerbangan
yang terdiri dari komputer, beberapa monitor, beberapa perangkat input, printer, pengeras suara, sistem suara dan sistem
video; sistem hiburan dalam pesawat dalam sifat peralatan audiovisual dan multimedia; sistem komunikasi dalam pesawat;
sistem manajemen kabin dalam penerbangan yang terdiri dari beberapa layar tampilan gambar, beberapa perangkat input,
komputer, dan sistem pencahayaan; sistem multi-media dalam penerbangan; sistem pengeras suara dalam penerbangan;
sistem suara dalam penerbangan; sistem suara dalam penerbangan yang terdiri dari pengeras suara, soundbar, subwoofer,
mikrofon, pengontrol; sistem televisi dalam penerbangan; sistem televisi dalam pesawat yang terdiri dari TV, layar, beamer,
layar tampilan beberapa gambar, beberapa perangkat input; tanda-tanda keluar darurat diterangi, dengan luminescent,
khususnya fosfor fluorescent, khususnya dalam bentuk strip.===
===Perencanaan proyek teknis, pengembangan teknis, konsultasi teknologi dan layanan teknik, juga untuk orang lain, di
bidang sistem hiburan dalam penerbangan, sistem multimedia dalam penerbangan, sistem televisi dalam penerbangan, sistem
suara dalam penerbangan, sistem pengeras suara dalam penerbangan, sistem audiovisual dalam penerbangan, peralatan
audiovisual dalam penerbangan, sistem manajemen kabin dalam penerbangan, pengontrol penerbangan dalam penerbangan,
sistem komunikasi dalam penerbangan, sistem perangkat keras komputer dalam penerbangan , drone, peralatan pengujian
dalam penerbangan, sistem pencahayaan dalam penerbangan, sistem pemanas dalam penerbangan, sistem dan peralatan
untuk pencahayaan, pemanasan, memasak, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan tujuan sanitasi, khususnya
untuk pas dan untuk digunakan dalam interior pesawat dan desain interior pesawat dan kabin pesawat; desain dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk hiburan dan / atau manajemen kabin di pesawat; desain dan pengembangan perangkat keras komputer
dalam pesawat dan perangkat lunak dalam penerbangan; desain furnitur dalam pesawat dan furnitur kabin; inspeksi teknis

Halaman 349 dari 595

armada pesawat dan/atau pesawat; konsultasi desain dan desain untuk interior pesawat dan untuk lingkungan kabin;
konsultasi teknologi di bidang perjalanan udara; layanan ilmiah dan teknologi dan penelitian dan desain yang terkait
dengannya, khususnya untuk desain dan pengembangan kabin dan perlengkapan pesawat; layanan teknologi yang berkaitan
dengan pesawat terbang, layanan teknik penerbangan, dan/atau desain interior; memberikan informasi yang berkaitan dengan
inovasi teknis untuk pesawat dan bagian-bagiannya; menciptakan dan pengembangan lebih lanjut dari program pemeliharaan
dan perbaikan yang dibantu komputer untuk pesawat dan suku cadangnya; menyediakan platform (hosting) di internet untuk
perbaikan, pemeliharaan, pembersihan, pelayanan dan konstruksi pesawat; pengembangan program pemeliharaan yang tidak
bergantung pada komputer untuk pesawat dan suku cadangnya; saran teknologi dan konsultasi; semua layanan tersebut di
atas untuk digunakan sehubungan dengan pesawat terbang, dalam perawatan pesawat dan / atau dalam melengkapi kabin
pesawat untuk tujuan hiburan dan / atau manajemen kabin.; teknik di bidang penerbangan, untuk orang lain===
===Peralatan untuk pencahayaan, pemanas, memasak, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan tujuan sanitasi;
pencahayaan kabin; peralatan dan sistem pemanas dalam penerbangan.; peralatan dan sistem pencahayaan dalam
penerbangan; sistem dan peralatan untuk pencahayaan, pemanasan, memasak, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan
air dan tujuan sanitasi; untuk barang-barang tersebut di atas, termasuk dalam kelas ini===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201548300
: 03/03/2020 00:00:00
: 30 2019 111 611 05/09/2019 DE
: LG-LHT Passenger Solutions GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hindenburgstraße 162 22297 Hamburg
: GLAWE DELFS MOLL Partnerschaft MbB Von Patent- Und Rechtsanwälten
: Postfach 13 03 91 20103 Hamburg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AERQ
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black, yellow and red.
: 35, 36, 37, 38, 39, 9, 42, 11
: ===Manajemen faktur untuk layanan pembayaran elektronik [administrasi organisasi]; bisnis profesional dan desain organisasi

540 Etiket

sistem informasi elektronik, pembayaran dan pembelian; demonstrasi barang; layanan akuntansi; layanan penyedia
perdagangan elektronik di Internet, yaitu penempatan pesanan, administrasi bisnis untuk pengiriman dan manajemen faktur
dalam kerangka e-commerce, dan mengatur kontrak untuk orang lain untuk pembelian dan penjualan barang; layanan yang
berkaitan dengan pembyingan dan administrasi bisnis untuk memantau dan melakukan manajemen klaim; mengatur kontrak,
untuk orang lain, untuk penjualan barang dan penagihan daripadanya dengan cara belanja online di jaringan komputer dan /
atau saluran distribusi lainnya; mengatur layanan [perdagangan] kontraktual dengan pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan
transaksi komersial untuk pihak ketiga; penilaian bisnis; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan pasar
on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; persiapan faktur, untuk orang lain, juga melalui internet; semua layanan
tersebut di atas termasuk online dan melalui database; semua layanan tersebut di atas untuk on-board on atau in-flight
digunakan dalam pesawat terbang.===
===Konsultasi dalam urusan keuangan; jasa keuangan yang berkaitan dengan kartu kredit; layanan keuangan untuk
menjalankan program kartu kredit, layanan dan bonus; layanan keuangan yang disediakan melalui telepon dan melalui
jaringan komputer global atau internet; layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran otomatis; layanan pencairan
tunai; melakukan transaksi pembayaran nontunai, khususnya melalui mobile terminal; memberikan informasi keuangan;
mengeluarkan kartu pembayaran elektronik sehubungan dengan skema bonus dan hadiah; menyediakan informasi keuangan
online; otorisasi dan autentikasi yang dibantu komputer dalam rangka pemrosesan pembayaran elektronik melalui jaringan
komputer global; otorisasi transaksi keuangan elektronik dalam rangka pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan
pembayaran [jasa keuangan] (termasuk dalam kelas ini); pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran
organisasi melalui pengoperasian gateway pembayaran dan sistem pembayaran berkemampuan Internet [layanan keuangan];
pemrosesan transaksi pembayaran nontunai; penagihan utang; penerbitan dan pemrosesan uang elektronik; penerbitan kartu
kredit; semua layanan tersebut di atas untuk penggunaan on-board atau dalam penerbangan di pesawat, khususnya untuk
penjualan on-board pada pesawat terbang.; transfer dana elektronik; transmisi uang domestik dan internasional; urusan
moneter===
===Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan sistem hiburan dalam penerbangan, sistem multi-media dalam penerbangan,
sistem televisi dalam penerbangan, sistem suara dalam penerbangan, sistem pengeras suara dalam penerbangan, sistem
audiovisual dalam penerbangan, peralatan audiovisual dalam penerbangan, sistem manajemen kabin dalam penerbangan
[perangkat keras], pengontrol penerbangan dalam penerbangan, sistem komunikasi dalam penerbangan, sistem perangkat
keras komputer dalam penerbangan, peralatan pengujian dalam penerbangan, sistem pencahayaan dalam penerbangan,
sistem pemanas dalam penerbangan , sistem dan peralatan untuk pencahayaan, pemanasan, memasak, pendinginan,
pengeringan, ventilasi, pasokan air dan tujuan sanitasi, khususnya untuk pas keluar dan untuk digunakan dalam interior
pesawat; instalasi dan pemeliharaan sistem jaringan [hardware]; instalasi, pemeliharaan, modifikasi dan perbaikan pesawat
dan bagian dan fitting untuk pesawat terbang, peralatan listrik dan elektronik, peralatan pengolahan data dan komputer,
instalasi pencahayaan dan / atau penutup lantai; semua layanan tersebut disediakan dalam pesawat terbang, untuk perawatan
pesawat dan / atau untuk melengkapi kabin pesawat untuk tujuan hiburan dan / atau manajemen kabin.===
===Telekomunikasi; komputer dibantu transmisi pesan, informasi dan gambar; menyediakan akses ke database dalam
jaringan komputer; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; penyediaan forum [chat rooms] untuk
jaringan sosial; penyediaan forum on-line; penyediaan forum untuk jaringan sosial; semua layanan tersebut di atas untuk
penggunaan dalam pesawat atau dalam penerbangan.; telekomunikasi, khususnya penyediaan akses ke aplikasi untuk
transaksi pembayaran, termasuk untuk terminal seluler; transmisi data untuk dialog dan komunikasi dengan pengguna
komputer lain; transmisi elektronik data dan informasi transaksi e-commerce; transmisi elektronik program periklanan dan
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komunikasi periklanan media melalui jaringan komunikasi digital; transmisi elektronik surat dan pesan; transmisi informasi
elektronik, khususnya informasi keuangan dan bisnis===
===Layanan transportasi, layanan perjalanan dan layanan transportasi penumpang, khususnya pemandu wisata dan layanan
wisata; semua layanan tersebut di atas khususnya sehubungan dengan pesawat terbang.===
===Teknologi informasi dan perangkat audio-visual, multimedia, dan fotografi; dalam sistem perangkat keras komputer
penerbangan; instrumen akuisisi data udara; pengontrol dalam penerbangan; peralatan audiovisual dalam penerbangan;
peralatan audiovisual dalam penerbangan yang terdiri dari beberapa layar tampilan gambar, beberapa perangkat input,
komputer; peralatan pengujian dalam penerbangan; perangkat lunak server; perangkat lunak server database; perangkat
lunak untuk manajemen kabin dalam penerbangan; server cloud; sistem audiovisual dalam penerbangan; sistem hiburan
dalam penerbangan yang terdiri dari komputer, beberapa monitor, beberapa perangkat input, printer, pengeras suara, sistem
suara dan sistem video; sistem hiburan dalam pesawat dalam sifat peralatan audiovisual dan multimedia; sistem komunikasi
dalam pesawat; sistem manajemen kabin dalam penerbangan yang terdiri dari beberapa layar tampilan gambar, beberapa
perangkat input, komputer, dan sistem pencahayaan; sistem multi-media dalam penerbangan; sistem pengeras suara dalam
penerbangan; sistem suara dalam penerbangan; sistem suara dalam penerbangan yang terdiri dari pengeras suara, soundbar,
subwoofer, mikrofon, pengontrol; sistem televisi dalam penerbangan; sistem televisi dalam pesawat yang terdiri dari TV, layar,
beamer, layar tampilan beberapa gambar, beberapa perangkat input; tanda-tanda keluar darurat diterangi, dengan
luminescent, khususnya fosfor fluorescent, khususnya dalam bentuk strip.===
===Perencanaan proyek teknis, pengembangan teknis, konsultasi teknologi dan layanan teknik, juga untuk orang lain, di
bidang sistem hiburan dalam penerbangan, sistem multimedia dalam penerbangan, sistem televisi dalam penerbangan, sistem
suara dalam penerbangan, sistem pengeras suara dalam penerbangan, sistem audiovisual dalam penerbangan, peralatan
audiovisual dalam penerbangan, sistem manajemen kabin dalam penerbangan, pengontrol penerbangan dalam penerbangan,
sistem komunikasi dalam penerbangan, sistem perangkat keras komputer dalam penerbangan , drone, peralatan pengujian
dalam penerbangan, sistem pencahayaan dalam penerbangan, sistem pemanas dalam penerbangan, sistem dan peralatan
untuk pencahayaan, pemanasan, memasak, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan tujuan sanitasi, khususnya
untuk pas dan untuk digunakan dalam interior pesawat dan desain interior pesawat dan kabin pesawat; desain dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk hiburan dan / atau manajemen kabin di pesawat; desain dan pengembangan perangkat keras komputer
dalam pesawat dan perangkat lunak dalam penerbangan; desain furnitur dalam pesawat dan furnitur kabin; inspeksi teknis
armada pesawat dan/atau pesawat; konsultasi desain dan desain untuk interior pesawat dan untuk lingkungan kabin;
konsultasi teknologi di bidang perjalanan udara; layanan ilmiah dan teknologi dan penelitian dan desain yang terkait
dengannya, khususnya untuk desain dan pengembangan kabin dan perlengkapan pesawat; layanan teknologi yang berkaitan
dengan pesawat terbang, layanan teknik penerbangan, dan/atau desain interior; memberikan informasi yang berkaitan dengan
inovasi teknis untuk pesawat dan bagian-bagiannya; menciptakan dan pengembangan lebih lanjut dari program pemeliharaan
dan perbaikan yang dibantu komputer untuk pesawat dan suku cadangnya; menyediakan platform (hosting) di internet untuk
perbaikan, pemeliharaan, pembersihan, pelayanan dan konstruksi pesawat; pengembangan program pemeliharaan yang tidak
bergantung pada komputer untuk pesawat dan suku cadangnya; saran teknologi dan konsultasi; semua layanan tersebut di
atas untuk digunakan sehubungan dengan pesawat terbang, dalam perawatan pesawat dan / atau dalam melengkapi kabin
pesawat untuk tujuan hiburan dan / atau manajemen kabin.; teknik di bidang penerbangan, untuk orang lain===
===Peralatan untuk pencahayaan, pemanas, memasak, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan tujuan sanitasi;
pencahayaan kabin; peralatan dan sistem pemanas dalam penerbangan.; peralatan dan sistem pencahayaan dalam
penerbangan; semua barang tersebut di atas untuk penggunaan dalam pesawat atau dalam penerbangan dalam pesawat;
sistem dan peralatan untuk pencahayaan, pemanasan, memasak, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan tujuan
sanitasi; untuk barang-barang tersebut di atas, termasuk dalam kelas ini===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201528411
: 04/03/2020 00:00:00
: 43773109 13/01/2020 CN dan 43770720 13/01/2020 CN dan
43763301 13/01/2020 CN
: Huawei Technologies Co., Ltd.

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen
:
: Room 1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W.,
Haidian 100080 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HUAWEI EXPLORE IT ON AppGallery
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black, red and white.
: 35, 9, 42
: ===Iklan.; Layanan pengadaan untuk orang lain [pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain]; Penyediaan dan penyewaan
ruang iklan di internet; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; iklan online pada jaringan komunikasi
komputer; memberikan informasi bisnis melalui situs web; memberikan informasi dan saran komersial bagi konsumen dalam
memilih produk dan layanan; mempromosikan barang dan jasa orang lain; menyediakan informasi bisnis melalui internet,
jaringan kabel, atau bentuk lain dari transmisi data; menyusun indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; optimisasi
mesin pencari untuk promosi penjualan; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa===
===Virtual reality headset; aplikasi perangkat lunak komputer, download; aplikasi perangkat lunak yang dapat didownload
untuk ponsel.; komputer laptop; komputer tablet; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; peralatan komunikasi jaringan;
peralatan pengenalan wajah; platform perangkat lunak komputer, direkam atau didownload; program komputer, direkam; robot
humanoid dengan kecerdasan buatan; smartphone===
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===Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; Pemeriksaan dan pengujian kualitas; Sertifikasi sistem mutu;
komputasi awan; memberikan informasi yang berkaitan dengan teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web.;
penelitian dan pengembangan perangkat lunak komputer; penyimpanan data elektronik; perangkat lunak sebagai layanan
[SaaS]; platform sebagai layanan [PaaS]; riset teknologi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528483
: 04/03/2020 00:00:00
:
: AHK Vermögensverwaltung GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gaisbergstraße 6 A-5020 Salzburg
:
: Eschersheimer Landstr. 60 60322 Frankfurt am Main

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ERNST LEITZ
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 38, 9
: ===Telekomunikasi, khususnya transmisi elektronik data melalui internet; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet.;
penyediaan data dan pesan melalui transmisi elektronik dan melalui jaringan komputer, jaringan nirkabel dan jaringan
komunikasi global===
===Bagian dan aksesori untuk telepon seluler, termasuk dalam kelas ini; Charger untuk ponsel; Headphone.; Mobile digital
perangkat elektronik untuk mengirim dan menerima panggilan telepon, Surat elektronik, video, pesan instan, musik,
audiovisual dan multimedia lainnya bekerja, dan data digital lainnya; Ponsel; Telepon; pemutar audio dan video dalam format
MP3 dan MP4 dan format digital lainnya; telepon video===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529186
: 04/03/2020 00:00:00
:
: Jung Jaehyun

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 482, Nawon-ri, Hyeongok-myeon, Gyeongju-si Gyeongsangbuk-do 38046
:
: 501, Revenouveau Bldg, 16 Nonhyeonro76-gil, Gangnam-gu Seoul 06224

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SINCE 1963
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 30
: ===Cookie; Kopi; Mie; Permen; Roti; Saus; Semacam spageti; Tepung terigu; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan
daging sapi]; bibit gandum untuk konsumsi manusia; es krim; fruktosa untuk makanan; kue beras; minuman yang terbuat dari
teh; nasi-anggur starter (Nuruk) terbuat dari beras; pasta kacang; produk olahan berbasis sereal; sereal dipoles; teh.; tepung
untuk makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530145
: 04/03/2020 00:00:00
:
: Domaine Prieuré Roch

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Denbee, RN 74 F-21700 Prémeaux-Prissey
: CABINET DEGRET
: 24 place du Général Catroux F-75017 Paris

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 33
: ===Anggur; Cider; Minuman beralkohol (kecuali bir); Spirits [minuman]; anggur dengan indikasi geografis yang dilindungi.;
anggur dengan sebutan dilindungi asal; pencernaan (minuman dan minuman beralkohol)===

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530705
: 04/03/2020 00:00:00
:
: HUPFARRI ENTERPRISE PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 15 Ubi Crescent Singapore 408575
: Chia Swee Cheng
: 15 Ubi Crescent Singapore 408575

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: OttO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 11
: ===Aerator hemat air untuk kran; Alat pembilasan; Alat pembilasan dikontrol inframerah; Alat pembilasan untuk kloset air; Alat
pembilasan untuk urinal; Bak mandi; Fitting air yang menggabungkan kontrol aliran [bagian dari instalasi sanitasi]; Fitting
limbah untuk baskom; Fitting semprot [bagian dari instalasi mandi]; Fitting untuk pengeringan air dari baskom mencuci tangan;
Fitting untuk pengeringan air dari nampan shower; Flushing waduk untuk lemari air; Instalasi mandi shower; Instalasi
pembilasan air untuk digunakan dalam instalasi sanitasi; Keran; Mixer keran [keran]; Mixer mandi; Pipa [bagian dari sanitasi
instalasi]; Pipa fleksibel [bagian dari instalasi sanitasi]; Pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa baskom; Pipa fleksibel
menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; Pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa shower; Pipa fleksibel menjadi
bagian dari instalasi pipa wastafel; Pipa fleksibel metalik [bagian dari instalasi sanitasi]; Pipa limbah untuk instalasi sanitasi;
Pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi; Push-on semprotan untuk digunakan dengan keran kamar mandi; Sanitary Fitting
[bagian dari instalasi sanitasi]; Sanitary ware yang terbuat dari bahan keramik; Semua barang tersebut di atas adalah produk
kamar mandi dan tidak digunakan dengan peralatan penyaringan air atau pemanas air.; Shower; Stainless Steel Sink;
Stainless Steel Tabung menjadi bagian dari instalasi sanitasi; Tenggelam; Tutup kursi [bagian dari instalasi sanitasi]; Washer
untuk keran air; Washer untuk kran air; air inlet [katup pengendali tingkat] menjadi bagian dari instalasi sanitasi; air tangki; alat
kelengkapan limbah untuk mandi; baskom cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; berhenti ayam menjadi aparat
keamanan untuk peralatan air; berhenti ayam menjadi aparat keamanan untuk pipa air; bidet keran; dapur tenggelam;
dikontrol secara elektronik penutupan diri mandi-keran; dinding mounting disesuaikan untuk digunakan dengan mencuci
tangan baskom; dinding-mount spouts untuk mencuci-tangan baskom; dinding-mount spouts untuk tenggelam; katup [keran]
menjadi bagian untuk instalasi sanitasi; katup kontrol air untuk keran; keluar pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi; kepala
pancuran menjadi bagian dari instalasi pasokan air; kepala untuk mandi; keran air menjadi bagian dari instalasi pasokan air;
keran air menjadi bagian dari instalasi sanitasi; keran cekungan; keran mixer untuk mengatur suhu air secara manual; keran
mixer untuk pipa air; keran pilar cekungan; keran untuk pasokan air; keran untuk pipa air; keran untuk pipa dan pipa; kloset;
kran mixer untuk pipa air; kran untuk pipa dan pipa; kursi toilet dengan penggantian penutup Sanitary otomatis sebelum
digunakan; kursi untuk lemari air; mandi kepala penyemprot; mandi mawar; mandi penyemprot [Fitting pipa]; mandi selang;
mandi tangan; mangkuk cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; mangkuk toilet dengan jet air bidet terpadu; menangani
flush untuk toilet; mencuci cekungan [bagian dari instalasi sanitasi]; menghentikan katup untuk mengatur air; overhead
shower; panas pipa logam terisolasi [bagian dari sanitasi instalasi]; pencucian karet untuk keran air; penmixan cekungan
[keran]; peralatan sanitasi dan instalasi; perlengkapan mandi; perlengkapan untuk kamar mandi; pipa air untuk instalasi
sanitasi; plastik pipa [bagian dari sanitasi instalasi]; portabel mandi; rel handuk berpemanas; saluran air [katup] menjadi bagian
dari instalasi sanitasi; sanitasi ware; semprot handset untuk mandi; semprot kepala untuk mandi; semprotan Fitting [bagian
dari sanitasi instalasi]; shower genggam; shower kepala; shower nampan; spigots [keran]; spouts dinding-mount untuk kloset;
spouts yang dipasang di dinding untuk mandi; tabung menjadi bagian dari instalasi sanitasi; tangan diadakan mandi; tangan
set menjadi perlengkapan mandi; tangki pembilasan; toilet [kloset air]; toilet dengan fungsi mencuci; toilet diadaptasi untuk
digunakan oleh Cacat fisik; toilet duduk; toilet portabel; toilet waduk; tuas flush untuk toilet; unit Vanity Tops sedang mencuci
baskom tangan dan mengelilingi [bagian dari instalasi sanitasi]; unit kesombongan sedang mencuci baskom tangan diadaptasi
untuk instalasi pasokan air; unit kesombongan yang menggabungkan baskom [terhubung ke pasokan air]; urinal [sanitasi
perlengkapan]; urinal menjadi bagian dari instalasi sanitasi; urinal portabel untuk kegiatan di luar ruangan [sanitasi instalasi];
waduk untuk kloset air; wastafel dapur penyemprot; wastafel kamar mandi [bagian dari instalasi sanitasi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201531213
: 04/03/2020 00:00:00
:
: Zhongshan Shumax International Trade Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: B Area, 3F, No.26-1, Industrial Avenue, Xiaolan Town, Zhongshan City Guangdong
Province
:
: Rm. 606, F6, Xijin Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: haakaa
:

591

Uraian Warna

:

740

540 Etiket

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

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.9, Longchang Road, Laishan District, 264003 Yantai, Shandong
:
: 501 Floor 5, Tower 3, Henghua International Business Center, No. 26, Yuetanbeijie,
Xicheng District 100045 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HOME RIVER
: The Chinese characters in this mark “qing wa chuan” which means “green”, “tile” and “river”
respectively; however, the whole Chinese characters which are transliterated into “qing wa chuan” are
invented without any meaning as a whole one.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 24, 25, 43
: ===Bahan tekstil; Merasa; Seprai; hiasan dinding tekstil; kain tekstil non-anyaman; linen mandi, kecuali pakaian; spanduk
tekstil atau plastik.; taplak meja, bukan kertas; tirai pintu===
===Alas kaki; Kaus kaki; Pakaian; Syal; Topi; gaun pengantin.; girdle; kostum tari; pakaian tahan air; sarung tangan
[pakaian]===
===Layanan hotel; Layanan rumah pensiun; Penyewaan kursi, Meja, linen meja, barang pecah belah; layanan biro akomodasi
[hotel, rumah kos]; layanan penitipan anak [cr che]; naik untuk hewan; penyewaan mesin penyaluran minuman.; penyewaan
peralatan memasak; sewa ruang pertemuan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532466
: 04/03/2020 00:00:00
: 01405694 11/11/2019 BX
: Océ-Technologies B.V.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: St. Urbanusweg 43 NL-5914 CA Venlo
:
: New Babylon City Offices, Anna van Buerenplein 21 A NL-2595 DA Den Haag

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Colorado
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Bagian dan Fitting untuk barang tersebut di atas.; Printer komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536045
: 04/03/2020 00:00:00
:
: Singapore Airlines Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 25 Airline Road, Airline House Singapore 819829
: DREW & NAPIER LLC.
: 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre Singapore 049315

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: parx1
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

:
: 39

: 21, 10
: ===Piring meja; barang porselen; botol kaca [wadah]; botol vakum; kapal minum; mandi bayi, portabel; ornamen cina; sarung
tangan dapur.; sikat; sikat gigi===
===Cincin tumbuh gigi; Peralatan bedah dan instrumen; alat fisioterapi; alat pijat.; alat vibromassage; botol susu; botol susu
dot; dot untuk bayi; jaket selat; katup botol susu; kursi toilet; pompa payudara===
: M0020201531600
: 04/03/2020 00:00:00
:
: Yantai Huaen Textile Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 354 dari 595

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Kemasan dan penyimpanan barang; Transportasi; despatch barang; distribusi paket; jasa kurir udara; jasa logistik yang
terdiri dari transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; jasa pengiriman; jasa pengiriman kargo; jasa pengiriman
kargo udara internasional; konsultasi dan layanan informasi yang berkaitan dengan semua layanan tersebut.; konsultasi di
bidang transportasi udara; layanan informasi yang berkaitan dengan lokasi barang; layanan informasi yang berkaitan dengan
pergerakan kargo; layanan informasi yang berkaitan dengan transportasi; layanan konsultasi penyimpanan; layanan
pelacakan dan pelacakan untuk surat dan paket; layanan penerbangan untuk transportasi kargo; layanan pengiriman paket;
layanan penyimpanan gudang; layanan penyimpanan paket; layanan tanda terima paket; layanan transportasi dan pengiriman
melalui udara, jalan, kereta api dan laut; layanan transportasi kargo udara; layanan transportasi udara; layanan transportasi
udara untuk kargo; logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik yang terdiri dari penyimpanan, transportasi dan
pengiriman barang; mengambil dan pengiriman paket dan barang; mengatur untuk pengiriman kargo; pelacakan dan
pelacakan pengiriman; penanganan barang; penanganan kargo; pengangkutan barang; pengangkutan paket; pengaturan
perjalanan; pengaturan untuk pengangkutan barang; pengiriman barang melalui udara; pengiriman barang secara cepat;
pengiriman dan penerusan surat dan paket; pengiriman kargo; pengiriman paket; pengumpulan, pengangkutan dan
pengiriman barang; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang; penyediaan layanan dan fasilitas
pergudangan; penyimpanan barang dalam transit; penyimpanan paket; penyimpanan sementara pengiriman; transportasi
barang; transportasi dan pengiriman barang; transportasi dan penyimpanan barang; transportasi kargo; transportasi kargo
melalui udara; transportasi kargo udara; transportasi melalui udara; transportasi paket; transportasi udara; transportasi udara
barang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536296
: 04/03/2020 00:00:00
: 40202003567S 20/02/2020 SG
: TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 60B Orchard Road, # 06-18 Tower 2, The Atrium @ Orchard Singapore 238891
: DREW & NAPIER LLC
: 10 Collyer Quay, # 10-01 Ocean Financial Centre Singapore 049315

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ECOSPERITY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 35, 41, 9
: ===Publikasi cetak, publikasi berkala, laporan cetak, materi cetak yang berkaitan dengan keuangan, dokumen keuangan,
buletin keuangan.===
===Administrasi Bisnis; Manajemen Bisnis; konsultasi bisnis profesional; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen
dan organisasi bisnis; layanan penasihat untuk manajemen bisnis.===
===Hiburan; Layanan penerbitan elektronik; informasi dan layanan penasihat yang berkaitan dengan pelaporan peristiwa saat
ini; layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas; layanan pelatihan;
layanan pendidikan; layanan perpustakaan yang disediakan melalui database komputerisasi yang berisi informasi yang
diekstraksi oleh surat kabar; layanan wartawan berita; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar,
simposium dan lokakarya pelatihan.; menyediakan publikasi elektronik on-line (tidak dapat diunduh); penyediaan berita dalam
kaitannya dengan pendidikan, pelatihan, hiburan atau kegiatan olahraga dan budaya; persiapan program berita untuk
penyiaran; publikasi berbasis web yang terutama terdiri dari artikel periodik, umpan berita, publikasi teks, audio, video dan
karya grafis online yang menampilkan berita, buku harian, komentar, foto, puisi, esai mini, pembaruan proyek, non-fiksi dan
fiksi; publikasi buku elektronik dan jurnal on-line; publikasi ulasan dan kritik; weblog atau layanan blog [on-line publikasi jurnal
atau buku harian]===
===Publikasi elektronik (dapat diunduh), publikasi dalam bentuk komputer yang dapat dibaca, publikasi dalam bentuk mesin
yang dapat dibaca.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537428
: 04/03/2020 00:00:00
: 078618 11/09/2019 JM
: British American Tobacco (Brands) Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: British American Tobacco Plc, Globe House, 4 Temple Place London WC2R 2PG
: Baker & McKenzie LLP
: 100 New Bridge Street London EC4V 6JA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RYDE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 34, 5, 30
: ===Minuman energi.===

540 Etiket

540 Etiket

===Artikel perokok; Cerutu; Cigarillos; Pemantik; Rokok; aksesori untuk perangkat untuk memanaskan tembakau; aksesoris

Halaman 355 dari 595

untuk rokok elektronik; cairan untuk rokok elektronik; cocok; filter rokok; kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis).; kasus Rokok; kertas rokok; kotak rokok; mesin genggam untuk menyuntikkan tembakau ke dalam
tabung kertas; pengganti tembakau (bukan untuk tujuan medis); peralatan saku untuk rolling rokok; perangkat dan suku
cadang untuk perangkat untuk memanaskan tembakau; produk tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; rokok
elektronik; rokok yang mengandung tembakau pengganti; snus dengan tembakau; snus tanpa tembakau; tabung rokok;
tembakau dengan tembakau; tembakau pengganti untuk tujuan menghirup; tembakau tanpa tembakau; tembakau, mentah
atau diproduksi===
===Minyak CBD untuk tujuan medis; Suplemen makanan dan gizi; herbal untuk tujuan pengobatan termasuk herbal kering,
ekstrak herbal cair dan kapsul herbal; kantong yang mengandung nikotin untuk digunakan sebagai bantuan untuk berhenti
merokok; patch transdermal untuk perawatan medis.; patch yang mengandung nikotin untuk digunakan sebagai bantuan untuk
berhenti merokok; permen karet yang mengandung nikotin untuk digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok;
persiapan diet yang mengandung minyak CBD; persiapan nikotin untuk tujuan medis, termasuk tembakau bubuk longgar dan
pra-dikemas (snus); persiapan vitamin dan mineral yang diperkaya untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong
untuk tujuan medis; rokok bebas tembakau untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat vitamin dan minuman mineral;
suplemen gizi produk pengganti makanan untuk meningkatkan energi; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen
vitamin, mineral dan nutrisi; tembakau pengganti untuk tujuan medis; vitamin dan mineral diperkaya lozenges untuk tujuan
farmasi===
===Mengunyah permen karet; Permen; lozenges [permen]; perasa alami dan herbal (selain minyak esensial) untuk permen
karet, lozenges, permen, permen mint dan permen karet; permen karet; permen permen; rami dan produk berbasis turunan
atau infused edible, yaitu, permen karet, lozenges [permen], permen, permen mint, permen karet.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201542151
: 04/03/2020 00:00:00
:
: Benkiser Armaturenwerk GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Daimlerstr. 2 93133 Burglengenfeld
: ESQUIVEL & MARTIN SANTOS EUROPEAN PATENT AND TRADE MARK
: Calle de Velázquez, 3 - piso 3 E-28001 Madrid

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BENKISER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue.
: 21, 11
: ===Dispenser sabun; artikel untuk tujuan pembersihan; barang pecah belah, porselen dan gerabah.; kaca, tidak dikerjakan
atau semi-bekerja, kecuali kaca bangunan; peralatan rumah tangga atau rumah tangga dan wadah===
===Keran [keran]; Shower; hujan tenaga listrik; instalasi pembilasan otomatis untuk urinal; instalasi shower; instalasi shower
bath; kandang logam untuk mandi; katup kontrol shower [fitting pipa]; katup shower; kepala pancuran; keran air yang
dikendalikan secara elektrik; keran hemat air; keran mandi; keran otomatis; keran pilar baskom; keran shower; keran tanpa
sentuh; keran untuk instalasi sanitasi; ketukan untuk bidet; lemari air yang menggabungkan douches; mandi di atas kepala;
mandi mawar; mangkuk toilet; mixer terkontrol menjadi bagian dari instalasi shower.; panci mandi; panel shower; pemanas air
untuk mandi mandi; pemanas untuk mandi; pengering tangan; pengering tangan listrik; pengering tangan udara hangat;
peralatan mandi; peralatan pembilasan untuk urinal; peralatan shower listrik; perlengkapan mandi; pintu kamar mandi; secara
elektronik dikontrol diri menutup shower-keran; selang shower; selang shower untuk pancuran tangan; shower bath layar
(logam -); shower kios; shower listrik; shower multifungsi pra-perakitan; shower pencampuran katup; shower platform; shower
sprayers [alat kelengkapan pipa]; showerhead hemat air; tangan diadakan mandi; toilet dengan fungsi sterilisasi; tuas operasi
untuk waduk lemari air; unit shower; urinal [perlengkapan sanitasi]; urinal menjadi bagian dari instalasi sanitasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201546070
: 04/03/2020 00:00:00
:
: ZHE JIANG YIDA TECHNOLOGY CO.,LTD

540 Etiket

540 Etiket

: 150# Da luo mountain Road, Wenzhou economic development zone 325000
Zhejiang Province
: WENZHOU ZHONGCHI INTELLECTUAL PROPERTY CO.,LTD.
: Room 3504, Huameng Business Palace, No.2, Station Avenue, Lucheng District
Wenzhou City, Zhejiang Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Langka-bumi mesin listrik magnet permanen; kecepatan gubernur untuk mesin, mesin dan motor.; kompresor (mesin);
kontrol hidraulik untuk mesin, motor, dan mesin; mesin hidrolik dan motor; mesin jahit; mesin jahitan overlock; mesin

Halaman 356 dari 595

manufaktur ritsleting; pompa (mesin); tombol membuat mesin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201546515
: 04/03/2020 00:00:00
: 2020706222 11/02/2020 RU
: Limited Liability Company "Rusvendor"

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gostenskaya street, , office 6/1 Belgorod RU-308015 Belgorod region
: Vishnyakov Alexander Sergeevich
: P.O.Box 1013 for LLC "Rus" RU-344029 Rostov-on-Don

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RUSVENDOR.COM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black, white and blue.
: 35
: ===Faktur; Humas; Iklan; Mengetik; Pemasaran; Pemrosesan administratif pesanan pembelian; Pengolah; administrasi
komersial perizinan barang dan jasa orang lain; analisis harga biaya; audit bisnis; audit keuangan; bantuan manajemen bisnis;
demonstrasi barang; iklan email langsung; iklan melalui mail order; iklan online pada jaringan komputer; iklan radio; iklan
televisi; jasa ahli efisiensi bisnis; jasa fotokopi; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; kompilasi informasi ke
dalam database komputer; kompilasi statistik; konsultasi bisnis profesional; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi
manajemen personil; konsultasi mengenai strategi komunikasi hubungan masyarakat; konsultasi mengenai strategi
komunikasi periklanan; konsultasi organisasi bisnis; layanan agen ekspor-impor; layanan agen informasi komersial; layanan
agen ketenagakerjaan; layanan agen periklanan; layanan intelijen pasar; layanan intelijen yang kompetitif; layanan
kesekretariatan; layanan kliping berita; layanan penasihat untuk manajemen bisnis; layanan perantara bisnis yang berkaitan
dengan pencocokan calon investor swasta dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perbandingan harga;
layanan registri hadiah; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; manajemen bisnis artis pertunjukan;
manajemen bisnis dan konsultasi organisasi; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis interim; manajemen bisnis orangorang olahraga; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen file ter komputerisasi; membayar iklan per
klik; memberikan informasi bisnis; memberikan informasi bisnis melalui situs web; memberikan informasi dan saran komersial
bagi konsumen dalam pilihan produk dan layanan; memberikan informasi kontak komersial dan bisnis; memperbarui dan
pemeliharaan data dalam database komputer; memperbarui dan pemeliharaan informasi dalam pendaftar; memperbarui
materi iklan; mengatur langganan layanan telekomunikasi bagi orang lain; mengatur langganan surat kabar untuk orang lain;
menjawab telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menulis r sum s untuk orang lain.; menyusun indeks informasi untuk
tujuan komersial atau periklanan; mesin kantor dan penyewaan peralatan; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk
pihak ketiga; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; optimasi mesin pencari untuk promosi penjualan; organisasi pameran
perdagangan untuk tujuan komersial atau periklanan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau periklanan; pelelangan;
pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pembaatian buku; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan;
pencarian sponsor; penelitian bisnis; penelitian pemasaran; pengembangan konsep periklanan; penilaian bisnis; penulisan
naskah untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas; penyebaran masalah periklanan; penyelenggaraan peragaan
busana untuk tujuan promosi; penyelidikan bisnis; penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan peralatan kantor di fasilitas
co-working; peramalan ekonomi; persiapan pajak; persiapan penggajian; pertanyaan bisnis; produksi film iklan; produksi
program teleshopping; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi penjualan untuk orang lain; publikasi
teks publisitas; rekrutmen personil; sewa bahan publisitas; sewa mesin fotokopi; sewa penjualan berdiri; sewa ruang iklan;
sewa waktu iklan di media komunikasi; sistemisasi informasi ke dalam database komputer; tagihan-posting; tes psikologi untuk
pemilihan personil; toko window dressing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528183
: 05/03/2020 00:00:00
: 743275 06/09/2019 CH
: TOOL-TEMP AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Industriestrasse 30 CH-8583 Sulgen
: Hepp Wenger Ryffel AG
: Friedtalweg 5 CH-9500 Wil

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7, 9, 11
: ===Boiler mesin Uap; Fitting untuk Boiler mesin; Gantungan [bagian mesin]; Instalasi kondensasi; Motor listrik untuk mesin,
terutama untuk instalasi pendinginan, peralatan pemanas, peralatan pengatur suhu dan mandi pendingin; Pompa sebagai
bagian mesin; Stand (mesin); Tabel mesin; kompresor (mesin); kompresor untuk instalasi pendinginan; kondensor (bagian uap
mesin); mandi pendingin (mesin).; pemanas air (bagian dari mesin); pemisah air; perumahan (bagian dari mesin); pompa
(mesin); pompa untuk instalasi pemanas; regulator (komponen mesin); regulator untuk mesin===

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 357 dari 595

===Peralatan dan instrumen pengukuran, signaling dan pengecekan, khususnya untuk peralatan pendingin, instalasi
pendinginan, peralatan pendingin air, peralatan pengatur suhu, bak mandi pengkondisian dan peralatan pemanas atau
instalasi; peralatan kontrol listrik dan elektronik, khususnya untuk peralatan pendingin, instalasi pendinginan, peralatan
pendingin air, peralatan pengatur suhu, bak mandi AC, peralatan pemanas atau instalasi; perangkat lunak untuk proses
industri.; termostat===
===Instalasi pendinginan; Peralatan pendingin dan instalasi; alat pendingin udara; dengan peralatan kontrol suhu.; peralatan
pemanas listrik; peralatan pendingin air===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528241
: 05/03/2020 00:00:00
: 743326 06/09/2019 CH
: TOOL-TEMP AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Industriestrasse 30 CH-8583 Sulgen
: Hepp Wenger Ryffel AG
: Friedtalweg 5 CH-9500 Wil

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TOOLTEMP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7, 9, 11
: ===Boiler mesin Uap; Fitting untuk Boiler mesin; Gantungan [bagian mesin]; Instalasi kondensasi; Motor listrik untuk mesin,
terutama untuk instalasi pendinginan, peralatan pemanas, peralatan pengatur suhu dan mandi pendingin; Pompa sebagai
bagian mesin; Stand (mesin); Tabel mesin; kompresor (mesin); kompresor untuk instalasi pendinginan; kondensor (bagian uap
mesin); mandi pendingin (mesin).; pemanas air (bagian dari mesin); pemisah air; perumahan (bagian dari mesin); pompa
(mesin); pompa untuk instalasi pemanas; regulator (komponen mesin); regulator untuk mesin===
===Peralatan dan instrumen pengukuran, signaling dan pengecekan, khususnya untuk peralatan pendingin, instalasi
pendinginan, peralatan pendingin air, peralatan pengatur suhu, bak mandi pengkondisian dan peralatan pemanas atau
instalasi; peralatan kontrol listrik dan elektronik, khususnya untuk peralatan pendingin, instalasi pendinginan, peralatan
pendingin air, peralatan pengatur suhu, bak mandi AC, peralatan pemanas atau instalasi; perangkat lunak untuk proses
industri.; termostat===
===Instalasi pendinginan; Peralatan pendingin dan instalasi; alat pendingin udara; dengan peralatan kontrol suhu.; peralatan
pemanas listrik; peralatan pendingin air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2393, mizuumi, koga-shi IBARAKI 306-0215
:
: SERIO PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS, Ark Mori Building 22Fl., P.O. Box
513, 1-12-32, Akasaka, Minato-ku Tokyo 107-6022

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MAGCHAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 3, 20, 5, 6, 7, 24
: ===Persiapan kimia untuk mencegah jamur; bahan kimia untuk industri; kualitas air meningkatkan persiapan untuk bathtub;
persiapan yang mengatur pertumbuhan tanaman; pupuk.===
===Parfum; Persiapan menghilangkan noda; deodoran untuk hewan; deterjen mangkuk toilet; kosmetik.; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; persiapan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; persiapan pembersihan untuk penggunaan
binatu; persiapan pemutihan cucian; persiapan scouring [pembersih]; persiapan tanpa obat untuk mandi; persiapan untuk
membersihkan kamar mandi; persiapan untuk membersihkan makanan; persiapan untuk membuka saluran pipa drainase;
sabun dan deterjen===
===Bantal; bantal; kasur.; zabuton [bantal lantai Jepang]===
===Persiapan mensterilkan untuk jari; bau mencegah persiapan untuk penggunaan binatu; deodoran untuk kamar mandi;
deodoran untuk penggunaan binatu; desinfektan, bukan untuk penggunaan laundry dan keperluan industri; penolak serangga;
persiapan farmasi.; persiapan sterilisasi untuk kamar mandi; pewangi ruangan; pewangi untuk sepatu===
===Magnesium dan paduannya; logam nonferrous dan paduannya.===
===Mesin cuci [binatu] dan aksesorinya.===
===Seprai; sarung bantal; selimut futon; selimut selimut futon; selimut tempat tidur.; ticks ticks [kasur tidak berbusa]===

: M0020201528714
: 05/03/2020 00:00:00
: 2019-118371 05/09/2019 JP
: MIYAMOTO CORPORATION

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 358 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529879
: 05/03/2020 00:00:00
: 30 2020 005 066 05/03/2020 DE
: Armacell Enterprise GmbH & Co. KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Zeppelinstraße 1 12529 Schönefeld
: Von Füner, Ebbinghaus, Finck, Hano
: Mariahilfplatz 3 81541 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ArmaComp
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 17
: ===Karet yang belum diolah dan semi olahan, gutta-percha, getah, asbes, Mika dan pengganti untuk semua bahan ini; Pipa
fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam; Waterproofing dan kelembaban Proofing artikel dan bahan.; bahan penyerap
guncangan; isolasi akustik artikel dan bahan; isolasi bahan untuk peralatan teknis dan instalasi teknis; isolasi termal artikel dan
bahan; isolasi untuk tujuan bangunan; pengemasan, penghentian, dan isolasi bahan; plastik dan resin dalam bentuk diekstrusi
untuk digunakan dalam pembuatan; tahan api dan api artikel pencegahan dan bahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon

: M0020201530613
: 05/03/2020 00:00:00
: 88771908 24/01/2020 US dan 88771917 24/01/2020 US dan
88771914 24/01/2020 US dan 88771911 24/01/2020 US
: TBCASoft, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 440 North Wolfe Rd. Sunnyvale CA 94085
: Huan-Yi Lin
: 440 North Wolfe Rd. Sunnyvale CA 94085

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: H
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36, 38, 9, 42
: ===Jasa pertukaran mata uang keuangan, yaitu menyediakan pertukaran mata uang digital, Fiat dan virtual melalui jaringan
komputer dan telekomunikasi.; Layanan transaksi keuangan aset digital, kredit, dan kewajiban, yaitu, penerbitan, deposit dan
penarikan dalam sifat dana elektronik, transfer dana elektronik dalam bentuk layanan remittance, transfer dana elektronik,
clearance dalam sifat kliring transaksi keuangan elektronik, penyelesaian hutang, dan manajemen keuangan elektronik dari
mata uang digital, mata uang fiat, sekuritas, obligasi, nilai mata uang logam mulia , Futures, komoditas, dan kredit toko mata
uang; Layanan transaksi pertukaran mata uang virtual untuk unit setara kas elektronik yang dapat ditransfer memiliki nilai tunai
tertentu; Manajemen kas, yaitu memfasilitasi transfer uang elektronik yang setara; dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui
jaringan komputer dan telekomunikasi; perdagangan mata uang real-time; transaksi pertukaran elektronik dan pasar uang,
yaitu layanan pemrosesan transaksi pembayaran mata uang digital dan membantu orang lain dengan izin keuangan,
penyelesaian dan penyelesaian transaksi keuangan elektronik; transfer dana elektronik, yaitu, transmisi mata uang melalui
terminal komputer dan perangkat elektronik, termasuk ponsel; transfer dana elektronik, yaitu, transmisi mata uang virtual, mata
uang fiat dan mata uang digital melalui komputer elektronik dan jaringan telekomunikasi===
===Transfer elektronik informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan elektronik yang melibatkan pembayaran,
sekuritas, obligasi, berjangka, kertas komersial, komoditas, logam mulia, mata uang virtual, mata uang fiat dan mata uang
digital.; Transmisi aman pesan yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan konsultasi yang terkait dengannya;
menyediakan akses pengguna ke jaringan komunikasi elektronik global dan lokal yang aman untuk transaksi keuangan;
transmisi data antara lembaga keuangan, perusahaan telekomunikasi dan orang, termasuk individu dan semua jenis badan
hukum dengan menggunakan jaringan komunikasi elektronik yang aman===
===Perangkat lunak komputer untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari orang lain yang dapat didownload dari
jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi dan direkam pada media digital; perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam penerbitan, deposito, penarikan, pengiriman uang, transfer, Clearance, penyelesaian, dan pengelolaan aset digital,
kredit, dan kewajiban; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam pengolahan transaksi keuangan elektronik dari setiap
aset, kredit, dan kewajiban, termasuk pembayaran, sekuritas, obligasi, perdagangan, berjangka, mata uang digital, mata uang
fiat, mata uang virtual, komoditas, logam mulia dan kredit Toko; perangkat lunak komputer, yaitu, sebuah platform keuangan
elektronik yang mengakomodasi beberapa jenis pembayaran dan transaksi keuangan dalam lingkungan jaringan komputer
dan telekomunikasi, melalui telepon darat, ponsel, PDA, tablet, laptop, desktop, dan perangkat elektronik lainnya yang mampu
terhubung dengan jaringan di atas.===
===Menyediakan perangkat lunak online non-download untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari orang lain
melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; menyediakan perangkat lunak online non-download untuk digunakan dalam
penerbitan, deposito, penarikan, pengiriman uang, transfer, Clearance, penyelesaian, dan pengelolaan aset digital, kredit, dan
kewajiban; menyediakan perangkat lunak online non-download untuk digunakan dalam pengolahan transaksi keuangan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 359 dari 595

elektronik dari setiap aset, kredit, dan kewajiban, termasuk pembayaran, sekuritas, obligasi, berjangka, perdagangan, mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang fiat, komoditas, logam mulia dan kredit Toko; menyediakan perangkat lunak online
non-download, yaitu, sebuah platform keuangan elektronik yang mengakomodasi beberapa jenis pembayaran dan transaksi
keuangan dalam lingkungan jaringan komputer dan telekomunikasi, melalui telepon darat, ponsel, PDA, tablet, laptop,
desktop, dan perangkat elektronik lainnya yang mampu terhubung dengan jaringan di atas.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530809
: 05/03/2020 00:00:00
: UK00003471703 03/03/2020 GB
: Varde Partners, L.P.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 901 Marquette Avenue South, Suite 3300,Minneapolis Minnesota 55402
: HGF Limited
: Cavendish House, 39-41 Waterloo Street Birmingham B2 5PP

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: VÄRDE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36
: ===Jasa investasi keuangan dan modal; Jasa investasi sekuritas; Jasa keuangan; Jasa pengelolaan investasi dana; Jasa
perdagangan sekuritas dan komoditas; Jasa perencanaan keuangan; Layanan broker; Layanan informasi terkomputerisasi
yang berkaitan dengan investasi; Layanan investasi hedge fund; Layanan investasi keuangan; Layanan manajemen portofolio
investasi; Penasihat investasi keuangan, Layanan analisis dan penelitian; agen real estat dan Jasa agen properti; informasi
keuangan, data, nasihat dan Jasa Konsultansi; investasi properti; investasi real estat; konsultasi keuangan dan evaluasi
(asuransi, perbankan, real estat); layanan perbankan; mendanai layanan investasi; mengatur penyediaan pembiayaan untuk
konstruksi dan pembelian real estat dan operasi; penasihat, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan semua layanan
tersebut di atas.; pialang investasi; pinjaman dan kredit, dan sewa-jasa keuangan; underwriting keuangan dan penerbitan
sekuritas (Investment Banking)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530819
: 05/03/2020 00:00:00
: 30 2020 005 067 05/03/2020 DE
: Armacell Enterprise GmbH & Co. KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Zeppelinstraße 1 12529 Schönefeld OT Waltersdorf
: Von Füner, Ebbinghaus, Finck, Hano
: Mariahilfplatz 3 81541 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ArmaLight
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 17
: ===Karet yang belum diolah dan semi olahan, gutta-percha, getah, asbes, Mika dan pengganti untuk semua bahan ini; Pipa
fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam; Produk insulasi yang terbuat dari bahan plastik atau termoplastik Foam untuk
insulasi termal dan akustik, serta untuk keperluan perlindungan pipa dan kapal pada pemanasan, sanitasi, pendingin ruangan
dan instalasi pendinginan dalam peralatan bangunan dan instalasi industri; Waterproofing dan kelembaban Proofing artikel
dan bahan; bahan penyerap guncangan; isolasi akustik artikel dan bahan; isolasi bahan untuk peralatan teknis dan instalasi
teknis; isolasi termal artikel dan bahan; isolasi untuk tujuan bangunan; pengemasan, penghentian, dan isolasi bahan; plastik
dan resin dalam bentuk diekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan; profil yang terbuat dari busa plastik, terutama profil
bulat untuk isolasi sendi.; tahan api dan api artikel pencegahan dan bahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530843
: 05/03/2020 00:00:00
: 30 2019 022 132 25/09/2019 DE
: OSRAM GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Marcel-Breuer-Straße 6 80807 München
:
:

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 360 dari 595

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: CLIQXLS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 11
: ===Modul LED, yaitu modul yang terbuat dari LED (inklusif organik LED) dengan fungsi cahaya dan untuk aplikasi
pencahayaan.; Peralatan untuk penerangan, terutama lampu listrik dan tokoh; peralatan pencahayaan dan sistem yang terdiri
dari peralatan penerangan, terutama peralatan pencahayaan dan sistem berdasarkan dioda memancarkan cahaya (LED),
termasuk organik cahaya-memancarkan dioda, lampu LED dan tokoh LED dan bagian-bagiannya, lampu penerangan dan
peralatan pencahayaan dan fasilitas yang terdiri dari lampu penerangan dan aparat penerangan serta bagian-bagiannya
(termasuk di kelas 11) pada dasar dioda memancarkan cahaya (LED)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201531223
: 05/03/2020 00:00:00
:
: Shenzhen Shangdian Glasses Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2/F, No.13, Ma’an Lingnan District, Shijing Street, Pingshan District, Shenzhen City
518118 Guangdong Province
:
: Room 5017, No.32, No.5, Guangshun north street, Chaoyang district Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Kacamata untuk olahraga; bingkai kacamata; bingkai tontonan; kacamata; kacamata hitam; lensa kacamata; lensa kontak;
mengoreksi lensa [optik].; wadah untuk lensa kontak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531741
: 05/03/2020 00:00:00
:
: OUZ DOAL MADEN SUYU SANAY VE TCARET ANONM RKET

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Acdere OSB Mah. Turgut Özal Bulvar No:29 Sarçam TR-00000 Adana
:
: F.Çakmak Mah. 10633 Sokak Yuntes Plaza 4/109 Karatay Konya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Sarıyer gazoz
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32
: ===Air soda.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201532579
: 05/03/2020 00:00:00
:
: JINAN AN’JI’ER INDUSTRIAL CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

: North of 308 National Road, West Zone of Qiaobei Industrial Park, Daqiao Town,
Tianqiao District, Jinan City 250000 Shandong Province
:
: 36F, Building A4-3, Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi Road,
High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ER KUAN
: Er” means “You”, “Kuan” means “Wide”.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 11
: ===Instalasi distribusi air; Instalasi suplai air; Instrumen dan perangkat pencahayaan; aparatus dan mesin pemurni air;

Halaman 361 dari 595

dispenser air minum; pemanas listrik untuk air mendidih; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan sanitasi dan instalasi;
radiator, listrik.; unit pemurni udara===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Industrial Park, Boxing County Shandong Province
:
: Room1126, Block B, Yulong Mansion, No.188, Huaguang Road, Zhangdian, Zibo
City Shandong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: YAMEI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 22
: ===Belakangnya.; Sutra kawanan; bulu wol; kapas Derek; kapas mentah; linter; serat tekstil; tekstil berserat mentah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534083
: 05/03/2020 00:00:00
:
: Babyallay GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Birnbaumsmühle 65 15234 Frankfurt
: ZELLER & SEYFERT Partnerschaft Von Rechtsanwälten MbB
: Tower 185, 14. Stock, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 60327 Frankfurt am Main

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: "Ha Luo" means "Hello", "Shan" means "Shining".

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Farmasi; Makanan susu bubuk untuk bayi; Pelangsing pil; bayi ' Celana Popok; bayi ' serbet [popok]; diisi pertolongan
pertama kit.; handuk sanitasi; makanan untuk bayi; mencuci vagina; pembalut; penolak serangga; saniter celana; teh
pelangsing untuk keperluan medis; tisu pembersih; tulang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku Tokyo 108-0023
: Patent Business Corporation SHIMIZU & DAIGO
: TERASAKI Bldg. No. 2, 4th Floor, 12-15, Nihonbashi-Muromachi 1-chome, Chuo-ku
Tokyo 103-0022

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: EXCERIA HIGH ENDURANCE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Kandar memori flash USB (bus serial universal); Kartu memori SD (secure digital); Konektor elektronik; Semikonduktor;
adaptor jaringan komputer; casing pelindung untuk kartu memori; hub jaringan komputer; kartu memori; kenangan flash;
kenangan semikonduktor; papan sirkuit terintegrasi; perangkat keras komputer; perangkat memori komputer; perangkat
memori untuk digunakan dengan peralatan pemrosesan data; perangkat penyimpanan data; program komputer; publikasi
elektronik, dapat diunduh.; router jaringan komputer; sakelar jaringan komputer; sirkuit terpadu; solid state drive (dalam
keadaan solid)===

: M0020201533074
: 05/03/2020 00:00:00
:
: SHANDONG YAMEI SCI-TECH CO., LTD.

: M0020201535861
: 05/03/2020 00:00:00
: 2020-009848 29/01/2020 JP
: KIOXIA Corporation

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 362 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536799
: 05/03/2020 00:00:00
:
: PNL Fintech BV

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jachthaven weg 109H NL-1081 KM Amsterdam
: RISE
: Postbus 5366 NL-2000 GJ Haarlem

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FINOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 9, 42, 45
: ===Analisis organisasi bisnis; Faktur; Konsultasi bisnis dan informasi yang terkait dengannya; Semua layanan tersebut di atas
juga disediakan oleh sarana elektronik, termasuk internet.; analisis pasar, riset pasar dan studi pasar untuk tujuan bisnis dan
keuangan; fungsi kantor yang berkaitan dengan kompilasi, Penyimpanan dan pengolahan informasi bisnis dan keuangan dan
data, termasuk untuk penyusunan Statistik dan indeks; kompilasi Statistik bisnis dan keuangan dan analisis ekonomi;
konsultasi dan informasi dalam kaitannya dengan semua layanan tersebut di atas; konsultasi manajemen bisnis dan
organisasi; penelitian bisnis, penilaian, penilaian, analisis dan studi, dan penyusunan laporan bisnis; penyediaan informasi
komersial; saran dan bantuan manajemen bisnis===
===Analisis keuangan dan perencanaan; Asuransi; Jasa Keuangan dan moneter perusahaan investasi dan dana; Jasa
keuangan untuk pembelian, penjualan dan investasi obligasi, saham, saham dan sekuritas lain yang; Jasa sekuritas Bank;
Jasa tahanan investasi; Layanan investasi modal; Perbankan; Perbankan online; Telebanking; akuisisi dan transmisi klaim
yang lebih; asuransi, jaminan asuransi dan broker daripadanya; investasi keuangan; jasa keuangan; keuangan dan menyusun
laporan keuangan; keuangan yang berkaitan dengan masalah perpajakan; konsultasi keuangan dan informasi; layanan
brankas; layanan penilaian kredit keuangan; manajemen aset; manajemen keuangan; manajemen moneter; manajemen
properti dan penilaian; memberikan jaminan yang diperpanjang; mengatur investasi; modal dan investasi dana; pembelian dan
penjualan broker real estat; pembiayaan keuangan; pembiayaan, penyusunan pinjaman, kredit dan hipotik; penerbitan
sekuritas; penilaian pajak dan penilaian; penyediaan, penerbitan dan pengelolaan kartu kredit, kartu debit, kartu pembayaran,
kartu chip dan kartu bank; penyelidikan keuangan, evaluasi, keahlian, informasi dan penilaian; perbankan swasta; perwalian;
transaksi pertukaran uang, transaksi mata uang dan layanan agen Valuta Asing dan pertukaran uang; transaksi sekuritas;
urusan moneter===
===Manajemen hubungan pelanggan (CRM) perangkat lunak; Mesin pembayaran otomatis; Mesin pembayaran otomatis,
cash register dan kalkulator; Peralatan pengolahan data; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat komunikasi mobile,
termasuk telepon selular; aplikasi perangkat lunak yang dapat didownload; aplikasi perangkat lunak yang dapat didownload
untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (api); komputer dan periferal komputer; media data magnetik;
pembayaran berkode prabayar atau kartu kredit; peralatan elektronik dan instrumen tidak termasuk dalam kelas lain; peralatan
untuk melakukan transaksi keuangan otomatis; perangkat lunak komputer untuk menyediakan perbankan, Jasa Keuangan,
perdagangan ekuitas, perdagangan mata uang dan lintas Bursa, manajemen rekening bank, pertukaran mata uang,
pembayaran, transfer uang, analisis keuangan dan laporan, manajemen keuangan dan informasi yang berkaitan dengan
perbankan dan keuangan; perangkat lunak komputer untuk perencanaan sumber daya perusahaan (ERP); perangkat lunak
pencarian data.; program komputer direkam pada kaset, cakram dan operator data magnetik lainnya; program operasi
komputer; rekaman video dan suara===
===Desain, manajemen dan pemeliharaan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak di bidang jasa keuangan
dan perbankan; Pengembangan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak di bidang jasa keuangan dan
perbankan; penyediaan perangkat lunak komputer (SaaS) untuk menyediakan perbankan, Jasa Keuangan, perdagangan
ekuitas, perdagangan mata uang dan lintas Bursa, manajemen rekening bank, pertukaran mata uang, pembayaran, transfer
uang, analisis keuangan dan laporan, manajemen keuangan dan informasi yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan;
platform sebagai layanan [PaaS]===
===Jasa Hukum dan konsultasi yang berkaitan dengan penyusunan tindakan, perjanjian, kontrak dan dokumen hukum;
Konsultasi hukum, khususnya di bidang Ketenagakerjaan, pensiun, keuangan, kepatuhan, investasi dan asuransi; konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan layanan yang disebutkan di atas; termasuk semua layanan yang disebutkan di atas yang
disediakan melalui sarana elektronik, termasuk melalui internet.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku Tokyo 108-0023
: Patent Business Corporation SHIMIZU & DAIGO
: TERASAKI Bldg. No. 2, 4th Floor, 12-15, Nihonbashi-Muromachi 1-chome, Chuo-ku
Tokyo 103-0022

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: Uplifting the world

: M0020201537332
: 05/03/2020 00:00:00
: 2019-144936 15/11/2019 JP
: KIOXIA Corporation

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 363 dari 595

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Kandar memori flash USB (bus serial universal); Kartu memori SD (secure digital); Konektor elektronik; Semikonduktor;
adaptor jaringan komputer; casing pelindung untuk kartu memori; hub jaringan komputer; kartu memori; kenangan flash;
kenangan semikonduktor; papan sirkuit terintegrasi; perangkat keras komputer; perangkat memori komputer; perangkat
memori untuk digunakan dengan peralatan pemrosesan data; perangkat penyimpanan data; program komputer; publikasi
elektronik, dapat diunduh.; router jaringan komputer; sakelar jaringan komputer; sirkuit terpadu; solid state drive (dalam
keadaan solid)===
===Desain sirkuit terpadu; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak
komputer; dukungan teknis dalam bentuk saran yang berkaitan dengan komputer; komputasi awan; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; menyediakan program perangkat lunak komputer pada jaringan
data.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku Tokyo 108-0023
: Patent Business Corporation SHIMIZU & DAIGO
: TERASAKI Bldg. No. 2, 4th Floor, 12-15, Nihonbashi-Muromachi 1-chome, Chuo-ku
Tokyo 103-0022

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Twin BiCS FLASH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Kandar memori flash USB (bus serial universal); Kartu memori SD (secure digital); Perangkat penyimpanan data;
Semikonduktor; Server komputer; kartu memori; kenangan flash; kenangan semikonduktor; konektor elektronik; papan sirkuit
terintegrasi; perangkat keras komputer; perangkat memori elektronik; perangkat memori komputer; perangkat memori untuk
digunakan dengan peralatan pemrosesan data; program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; publikasi elektronik,
dapat diunduh.; sirkuit terpadu; solid state drive (SSD)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku Tokyo 108-0023
: Patent Business Corporation SHIMIZU & DAIGO
: TERASAKI Bldg. No. 2, 4th Floor, 12-15, Nihonbashi-Muromachi 1-chome, Chuo-ku
Tokyo103-0022

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: EXCERIA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Kandar memori flash USB (bus serial universal); Kartu memori SD (secure digital); Konektor elektronik; Semikonduktor;
adaptor jaringan komputer; casing pelindung untuk kartu memori; hub jaringan komputer; kartu memori; kenangan flash;
kenangan semikonduktor; papan sirkuit terintegrasi; perangkat keras komputer; perangkat memori komputer; perangkat
memori untuk digunakan dengan peralatan pemrosesan data; perangkat penyimpanan data; program komputer; publikasi
elektronik, dapat diunduh.; router jaringan komputer; sakelar jaringan komputer; sirkuit terpadu; solid state drive (dalam
keadaan solid)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537817
: 05/03/2020 00:00:00
: 2020-009847 29/01/2020 JP
: KIOXIA Corporation

Alamat Pemohon

: 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku Tokyo 108-0023

: M0020201537379
: 05/03/2020 00:00:00
: 2019-153891 06/12/2019 JP
: KIOXIA Corporation

: M0020201537494
: 05/03/2020 00:00:00
: 2020-009849 29/01/2020 JP
: KIOXIA Corporation

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 364 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Patent Business Corporation SHIMIZU & DAIGO
: TERASAKI Bldg. No. 2, 4th Floor, 12-15, Nihonbashi-Muromachi 1-chome, Chuo-ku
Tokyo 103-0022

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: EXCERIA PRO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Kandar memori flash USB (bus serial universal); Kartu memori SD (secure digital); Konektor elektronik; Semikonduktor;
adaptor jaringan komputer; casing pelindung untuk kartu memori; hub jaringan komputer; kartu memori; kenangan flash;
kenangan semikonduktor; papan sirkuit terintegrasi; perangkat keras komputer; perangkat memori komputer; perangkat
memori untuk digunakan dengan peralatan pemrosesan data; perangkat penyimpanan data; program komputer; publikasi
elektronik, dapat diunduh.; router jaringan komputer; sakelar jaringan komputer; sirkuit terpadu; solid state drive (dalam
keadaan solid)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538968
: 05/03/2020 00:00:00
: 018126678 19/09/2019 EM
: RE-LID Engineering AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Landstrasse 33 FL-9491 Ruggell
: Vossius & Partner MbB
: Nadelberg 3 (PO Box, 4001) CH-4051 Basel

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ITab
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 20, 6
: ===Kontainer, dan penutupan dan pemegangnya, non-logam; kaleng non-logam untuk cairan dan minuman; lug plastik untuk
minum kaleng dan botol.; penutupan plastik untuk kaleng===
===Kaleng minuman logam, kaleng logam, dan bagian dari barang-barang tersebut di atas; lugs, penutupan, klip dan segel
topi logam untuk minum kaleng dan botol.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539106
: 05/03/2020 00:00:00
: 88817276 02/03/2020 US
: NIGHT OWL SP, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4720 RADIO ROAD NAPLES FL 34104
: Ann K. Ford DLA PIPER LLP (US)
: 500 Eighth Street NW Washington DC 20004

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 9
: ===Layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk pengawasan video dan peralatan elektronik, yaitu, kamera, kamera
kubah kecepatan, perekam video digital, perekam video jaringan, lonceng pintu video, kabel dan kabel listrik, kabel ethernet,
kabel ekstensi, kabel adaptor listrik, konektor daya.===
===Produk pengawasan video elektronik, yaitu, komponen elektronik sistem keamanan termasuk kamera keamanan, kamera
kubah kecepatan, perekam video digital, perekam video jaringan; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengunduh konten yang direkam dvr.; lonceng pintu video; peralatan elektronik, yaitu, kabel listrik dan kabel, kabel ethernet,
kabel ekstensi, kabel adaptor listrik, konektor daya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539210
: 05/03/2020 00:00:00
: 018126673 19/09/2019 EM
: RE-LID Engineering AG

Alamat Pemohon

: Landstrasse 33 FL-9491 Ruggell

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 365 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Vossius & Partner MbB
: Nadelberg 3 (PO Box, 4001) CH-4051 Basel

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RE LID
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue and green.
: 20, 6, 7, 40, 42
: ===Kontainer, dan penutupan dan pemegangnya, non-logam; kaleng non-logam untuk cairan dan minuman; lug plastik untuk
minum kaleng dan botol.; penutupan plastik untuk kaleng===
===Kaleng minuman logam, kaleng logam, dan bagian dari barang-barang tersebut di atas; lugs, penutupan, klip dan segel
topi logam untuk minum kaleng dan botol.===
===Mesin untuk produksi kaleng, kaleng minuman, kemasan minuman dan pengolahan cairan.===
===Pembuatan dan produksi khusus untuk orang lain.===
===Layanan ilmiah dan teknologi; layanan desain, untuk orang lain.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201539268
: 05/03/2020 00:00:00
: 42795594 03/12/2019 CN dan 42792409 03/12/2019 CN
: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen
: NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.
: 11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 North Third Ring Road East,
Dongcheng District 100013 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Chip elektronik; Komputer; Microcontrollers; Mikrokomputer; Modem; Radio; Sensor; Smartphone; akselerator grafis;
aplikasi perangkat lunak komputer, download; chip (sirkuit terpadu).; chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; chip
grafis terintegrasi definisi tinggi (HD); chip komputer; chip multiprosesor; kartu antarmuka sirkuit cetak untuk peralatan
pemrosesan data; kartu chip; kartu dengan sirkuit terintegrasi; kartu elektronik untuk pemrosesan gambar; kartu microchip;
kartu pintar (kartu sirkuit terintegrasi); kartu sirkuit elektronik; kartu sirkuit terpadu (Smart Card); komputer daughterboards;
memori komputer; menyediakan; microchip; microchips (perangkat keras komputer); modul ekspansi memori; modul sirkuit
terintegrasi; motherboard komputer; papan memori; papan sirkuit; papan sirkuit dengan sirkuit terpadu; papan sirkuit
elektronik; papan sirkuit fleksibel; papan sirkuit komputer; papan sirkuit tercetak; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan;
pemancar sinyal elektronik; pembaca kartu chip; pengontrol logika yang dapat diprogram; peralatan komunikasi jaringan;
peralatan pengolahan data; peralatan radar; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat memori semikonduktor; platform
perangkat lunak komputer, direkam atau didownload; program komputer, direkam; program komputer, download; program
operasi komputer, direkam; program tersimpan mengendalikan peralatan switching telepon; prosesor gambar raster; prosesor
sinyal digital; prosesor sinyal suara digital; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; sel memori semikonduktor; sensor
biochip; server hosting web; server internet; server jaringan; server jaringan area lokal (LAN); server jaringan komputer; server
komputer; set transmisi (telekomunikasi); sirkuit antarmuka untuk camcorder; sirkuit cetak; sirkuit elektronik; sirkuit logika;
sirkuit terintegrasi elektronik; sirkuit terpadu; sirkuit terpadu skala besar; token keamanan (perangkat enkripsi); unit pemroses
Sentral (prosesor); unit pemrosesan grafis (prosesor); unit pemrosesan pusat (prosesor) untuk memproses informasi, data,
suara, atau gambar; unit pemrosesan pusat komputer (prosesor)===
===Penyewaan server web; Studi proyek teknis; desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; komputasi awan;
konsultasi dalam desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi desain situs web; konsultasi keamanan
komputer; konsultasi perangkat lunak komputer.; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi telekomunikasi; konversi
data atau dokumen dari fisik ke media elektronik; konversi data program komputer dan data (bukan konversi fisik);
memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; membuat dan memelihara situs web
untuk orang lain; memperbarui perangkat lunak komputer; menyediakan mesin pencari untuk internet; pemeliharaan perangkat
lunak komputer; pemrograman komputer; pemulihan data komputer; penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang
lain; penelitian ilmiah; pengembangan perangkat lunak driver dan sistem operasi; penyimpanan data elektronik; riset teknologi;
teknologi informasi (IT) konsultasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201540150
: 05/03/2020 00:00:00
: 24/01/2020 EM
: F.O.M.E.T. S.P.A.

Alamat Pemohon

: Via Vialarga, 25 SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)

540 Etiket

Halaman 366 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MONDIAL MARCHI S.R.L.
: Via Olindo Malagodi, 1 I-44042 CENTO (FE)

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FOMET
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1
: ===Pupuk yang digunakan dalam pertanian.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201541060
: 05/03/2020 00:00:00
:
: CMECH (GUANGZHOU) INDUSTRIAL, LTD.

540 Etiket

: 388 Feng Guang Road, Zhongxin Town, Zeng Cheng City, Guangzhou 511365
Guangdong
: Guangzhou Sino Patent & Trademark Agent Co., Ltd.
: 9/F Jungong Building, 163 Pingyun Road, Huangpu Avenue West, Tianhe District
510627 Guangzhou

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CMECH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 19, 20, 6, 9
: ===Komponen bangunan fiberglass; bingkai jendela, bukan logam; casing pintu, bukan logam; cetakan pengecoran [cetakan],
bukan dari logam; gerbang, bukan dari logam; jendela, bukan logam; layar serangga, bukan logam; panel pintu, bukan dari
logam; pintu dan jendela yang terbuat dari plastik yang diperkuat baja.; pintu fiberglass, jendela; pintu, bukan dari logam; rana,
bukan dari logam===
===Bangku; Dudukan TV; Kursi; Kursi yang mudah; Lemari; batang tirai; baut, bukan logam; bingkai foto; bingkai untuk
gambar dan foto; cermin [mencari kacamata]; counter [tabel]; dispenser handuk, tetap, bukan logam; dowels, bukan dari
logam; engsel, bukan logam; fitting furnitur, bukan dari logam; fitting jendela, bukan logam; fitting peti mati, bukan dari logam;
fitting pintu, bukan dari logam; fitting tempat tidur, bukan dari logam; guci lucu; gulungan berkelok-keng, bukan logam, nonmekanis, untuk selang fleksibel; gulungan, bukan logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; head-rests [furnitur]; kabinet
indeks [furnitur]; kaca perak [cermin]; kacang- kacangan, bukan dari logam; kait pakaian, bukan dari logam; kait tirai; kait,
bukan dari logam; kait, bukan logam, untuk rel pakaian; kastor furnitur, bukan dari logam; katrol jendela, bukan logam; katrol
plastik untuk tirai; katup bola non logam; kostum berdiri; kunci, bukan logam, untuk kendaraan; kunci, selain listrik, bukan
logam; kursi [kursi]; kursi goyang; kurung bingkai gambar; layar [furnitur]; layar berdiri; layar koran berdiri; lemari obat; mebel
kantor; mebel logam; meja kantor; meja pijat; meja rias (furnitur); meja teh; menggambar tabel; menyusun tabel; merayap
plastik untuk furnitur; molding [cetakan] untuk bingkai foto; musik-bangku; paku keling, bukan dari logam; partisi kayu untuk
furnitur; pemegang tirai, bukan dari bahan tekstil; peti laci; peti mati; peti mati kardus; pin [pasak], bukan dari logam; pintu
untuk furnitur; puncak meja; rak botol; rak majalah; rak piring; sekrup pengikat, bukan logam, untuk kabel; sekrup, bukan
logam; selongsong botol kayu; sideboards (papan samping); speaker berdiri (furnitur); tangga kayu atau plastik; tempat tidur
kayu; tiang, bukan dari logam; tirai cincin; tirai rel; tirai rol.; tirai tie-back; tong berdiri, bukan dari logam; tong kayu untuk
decanting anggur; tongkat kayu; topi berdiri; troli teh; ubin cermin; wakil bangku [furnitur]===
===Tembaga, unwrought atau semi-tempa; baja cor; baut casement jendela; baut kunci; besi untuk pintu; besi untuk windows;
cincin split logam umum untuk kunci; cincin tembaga; colokan dinding logam; colokan logam; dispenser handuk, tetap, dari
logam; engsel logam; fitting logam untuk furnitur; fitting logam untuk peti mati; fitting logam untuk tempat tidur; fitting logam
untuk windows; flensa logam [kerah]; gagang pintu logam; gembok logam, selain elektronik; gerbang logam; jalousies logam;
jendela casement logam; jendela gulungan logam; jendela katrol logam; jendela logam; kait [perangkat keras logam]; kait
batang logam; kait logam; kait pintu logam; kandang logam untuk makam; kastor furnitur logam; katrol logam, selain untuk
mesin; kenop logam; kisi-kisi logam; kopling logam untuk rantai; kunci logam; kunci logam untuk kendaraan; kunci logam untuk
tas; kunci logam, selain listrik; kunci pegas; layar serangga logam; lembaran makam logam; lencana logam untuk kendaraan;
lonceng untuk hewan; mengangkut palet logam; monumen logam; monumen perunggu untuk makam.; nampan logam; panel
pintu logam; papan nama logam; pegas [perangkat keras logam]; pelat nomor logam; pembuka pintu logam, non-listrik;
pengenen jendela logam; penutup pintu logam, non-listrik; perunggu [karya seni]; pintu knockers logam; pintu logam; pintu
mata air logam, non-listrik; plakat batu nisan logam; plakat peringatan logam; prasasti batu nisan logam; rantai keselamatan
logam; rantai logam; rantai ternak; selempang katrol logam; tutup penyegelan logam; wakil cakar logam===
===Starter; Transduser; instalasi listrik untuk remote control operasi industri; koneksi, listrik; mengatur peralatan, listrik; panel
kontrol [listrik]; pelat shifter dengan tegangan tinggi-rendah; pengalihan waktu, otomatis; peralatan listrik untuk mutasi.; relay,
listrik; switch, listrik===
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:
: 18, 35, 38, 25, 41, 9, 42
: ===Koper; Ransel; Tas gulung; buku tas; kasus-kasus utama; pemegang kartu nama dalam sifat kasus kartu; tag bagasi.; tas
kulit; tas olahraga; tas ransel===
===Penyebaran iklan untuk orang lain melalui Internet; iklan yang disediakan on-line, dari database komputer, Internet dan
jaringan komunikasi; jasa konsultasi bisnis; jasa riset pasar; layanan analisis data bisnis; layanan konsultasi bisnis strategi
konsumen untuk meningkatkan konversi penjualan dan penjualan; layanan pemrosesan data dan semua hal di atas yang
disediakan oleh individu, komputer, jaringan komputer yang saling terhubung atau oleh perangkat komunikasi jarak jauh;
layanan penelitian bisnis yang berkaitan dengan perilaku pelanggan, kepuasan, sikap, efektivitas; layanan periklanan dan
pemasaran yang menampilkan integrasi data pemasaran; layanan periklanan, pemasaran, dan promosi; manajemen bisnis
dan layanan administrasi.; manajemen database ter komputerisasi; mempromosikan minat pemain komputer dan video game
dan mempromosikan minat di bidang komputer dan video game; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara dan
seminar untuk tujuan bisnis dan promosi; menyediakan layanan pemasaran dan promosi yang menampilkan monetisasi
perangkat lunak komputer, aplikasi, komputer dan video game, situs web dan konten audio visual; menyelenggarakan,
mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran dan acara yang menampilkan berbagai kegiatan untuk tujuan bisnis dan
promosi; negosiasi dan penyelesaian transaksi komersial untuk pihak ketiga; pengumpulan, analisis, dan pelaporan data
metrik berkualitas untuk pengguna game komputer, pengembang, dan penerbit untuk tujuan bisnis mengenai penggunaan dan
kinerja perangkat lunak, aplikasi, komputer dan video game, situs web, dunia maya, dan konten audio visual; penyebaran
materi iklan; promosi barang dan jasa melalui layanan on-line dengan link ke situs web dan layanan online dari layanan toko
ritel lainnya yang disediakan melalui jaringan komunikasi yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan;
publisitas dan layanan periklanan; sewa ruang iklan===
===Layanan komunikasi internet dalam sifat menyediakan akses ke Internet; Menyediakan akses online ke jaringan komputer,
database komputer, Internet, papan buletin on-line, dunia maya, dunia maya termasuk karakter yang dihasilkan pengguna,
dan perpustakaan teks, grafis dan informasi audio-visual dan multimedia dan hiburan; layanan komunikasi audio visual dalam
sifat transmisi suara, audio, gambar visual dan data oleh jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet,
jaringan layanan informasi dan jaringan data; layanan komunikasi untuk transmisi iklan, gambar, teks dan data, informasi,
suara, suara dan data; layanan komunikasi, yaitu, menyediakan transmisi elektronik data dan link komunikasi; layanan
telekomunikasi untuk pengumpulan dan penyediaan informasi; menyediakan akses ke jaringan komputer dan telekomunikasi
di seluruh dunia untuk mengunduh perangkat lunak dan informasi komputer; menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi
dan internet yang menampilkan iklan, berita, informasi dan audio, video, teks dan konten multimedia lainnya; menyediakan
layanan papan buletin elektronik on-line, papan buletin elektronik yang menampilkan informasi papan pemimpin, dan ruang
obrolan online; menyediakan ruang obrolan on-line untuk transmisi pesan di antara pengguna komputer mengenai topik;
pengiriman pesan, dokumen, dan data lainnya secara elektronik melalui transmisi elektronik; penyediaan informasi di bidang
telekomunikasi.; penyiaran melalui Internet, jaringan telepon seluler dan jaringan telekomunikasi lainnya; penyiaran program
yang menampilkan informasi dan iklan di bidang permainan komputer dan bermain kompetitif permainan komputer oleh
komputer, terminal komputer, Internet, televisi, perangkat komunikasi mobile, telegrafi, telepon, perangkat komunikasi nirkabel
atau sarana elektronik lainnya; telekomunikasi dan layanan penyiaran; transmisi elektronik data dan informasi melalui jaringan
komputer global; transmisi informasi melalui komputer lokal dan/atau global dan/atau jaringan telekomunikasi===
===Jaket; Kaus; T-shirt; headwear, yaitu, topi dan topi.===
===Layanan hiburan berupa elektronik, komputer dan video game yang disediakan melalui Internet dan perangkat komunikasi
jarak jauh lainnya; layanan hiburan dalam bentuk elektronik, komputer, dan video game yang tidak dapat diunduh yang
disediakan melalui Internet, telepon seluler, dan perangkat komunikasi jarak jauh lainnya; layanan pendidikan dan hiburan,
yaitu, menyediakan informasi turnamen hiburan dan video game oleh jaringan komputer, televisi, telepon seluler, kabel dan
sarana elektronik lainnya; layanan penerjemahan.; mengorganisir permainan, turnamen video game dan pameran yang
diberikan secara langsung di tempat-tempat dan melalui berbagai media termasuk radio, televisi dan Internet; menyediakan
game Internet yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global; menyediakan layanan hiburan interaktif, yaitu,
layanan permainan komputer on-line yang memungkinkan pemain jarak jauh fisik dari permainan elektronik untuk
berkomunikasi, bermain melawan dan bersaing dengan pemain yang dipilih; menyelenggarakan turnamen dan pameran untuk
kontes video game komputer; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan hiburan dan perangkat lunak pendidikan;
penerbitan multimedia yang berkaitan dengan permainan komputer, video game dan perangkat lunak komputer dan video
game; penyuntingan dan produksi film sinematografi, televisual, digital dan film, program radio dan televisi===
===Perangkat lunak game yang dapat diunduh; perangkat lunak game komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk
tujuan bermain game rekreasi; perangkat lunak game yang direkam; perangkat lunak permainan elektronik yang dapat
diunduh untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik yang dapat diunduh untuk perangkat
nirkabel; perangkat lunak untuk komunikasi antara peserta game elektronik.===
===Layanan komputer, yaitu, pengembangan perangkat lunak, desain, pemeliharaan, pemrograman, teknik, penelitian dan
layanan penulisan; desain permainan komputer; konsultasi desain dan pengembangan dan layanan konsultasi di bidang
perangkat lunak komputer dan video game.; layanan desain dan pengembangan yang menampilkan komputer dan video
game dan produk hiburan interaktif; layanan desain yang menampilkan produksi komputer dan video game, produk hiburan
interaktif dan kompetisi komputer dan video game; layanan komputer, yaitu, manajemen game komputer jarak jauh dan di
tempat dan bermain game komputer melawan lawan yang menampilkan pengumpulan, pemrosesan, analisis, pengelolaan
dan pelaporan informasi mengenai aktivitas online, internet dan situs web, penambangan data dan analisis data; memberikan
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informasi teknis yang menampilkan studi analisis komparatif tentang kinerja aplikasi perangkat lunak, komputer dan video
game, kompetisi komputer dan video game, situs web, dunia maya dan konten audio visual berbasis komputer; merancang,
mengembangkan, memodifikasi dan meningkatkan perangkat lunak komputer, aplikasi, komputer dan video game, situs web
dan konten audio visual; pembuatan grafis komputer; penasihat teknologi dan layanan konsultasi di bidang perangkat lunak
komputer dan pengembangan perangkat lunak komputer, kompetisi komputer dan video game, Desain, pemeliharaan,
konsultasi, pemrograman, teknik, penelitian dan penulisan; pengembangan komputer dan video game; pengembangan
perangkat lunak komputer, Desain, pemeliharaan, konsultasi, pemrograman, teknik, penelitian dan penulisan; pengembangan
perangkat lunak, desain, pemeliharaan, pemrograman perangkat lunak, teknik, penelitian dan penulisan di bidang kompetisi
komputer dan video game; penyediaan halaman web yang disesuaikan untuk menampilkan informasi dan informasi pemain
game mengenai identitas pemain dan preferensi pemain===
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: ===(Dialihkan dari Valises); Bagasi dan tas perjalanan; Bumbags (Kantong Gelandangan); Dompet, dompet; Handbags;

540 Etiket

Hiking rucksacks (Hiking rucksacks); Huruf besar; Kasus kartu.; Koper; Mengunjungi pemegang kartu; Payung dan payung;
Pemegang label bagasi; Penitipan bagasi; Penutup payung; Pesan tas; Portmanteaus dan tas belanja beroda; Ransel; Set
perjalanan; Tali untuk bagasi; Tas belanja; Tas diplomatik; Tas jinjing; Tas kerja perjalanan; Tas olahraga; Tas pantai; Tas
sekolah; Tas sling; Tas untuk berkemah; Tas untuk transportasi kosmetik, sanitasi dan artikel perawatan pribadi; bagasi kecil,
kasus kesombongan, dompet kosmetik, tidak dipasang; tas perlengkapan mandi dijual kosong===
===Mempromosikan kegiatan dan acara olahraga elektronik (esports); Menyediakan ruang iklan di situs web; mempromosikan
barang dan jasa orang lain.; mempromosikan kegiatan dan acara olahraga elektronik (esports) bagi orang lain===
===Layanan media elektronik dalam sifat menyediakan layanan komunikasi komputer untuk mengirimkan dan menerima;
Menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin untuk transmisi, penerimaan, dan berbagi pesan melalui jaringan
komunikasi elektronik atau optik, semua di bidang hiburan video-game atau kegiatan hiburan dan multiplayer online videogame kerjasama dan kompetisi; Transmisi konten audio dan video; komputer dibantu transmisi teks, gambar statis, video dan
suara melalui perangkat elektronik portabel; layanan chatroom untuk jaringan sosial; layanan komunikasi; layanan komunikasi
komputer; layanan media dalam sifat transmisi elektronik, penyiaran, streaming, dan pengiriman konten audio, video, dan
multimedia di bidang olahraga elektronik (pendamping) melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan komunikasi elektronik,
jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, jaringan layanan informasi, dan jaringan data; menyediakan fasilitas on-line untuk
interaksi real-time dengan pengguna komputer lain mengenai topik olahraga elektronik (esports), video game, dan konten
hiburan lainnya; menyediakan forum online di bidang olahraga elektronik (esports); menyediakan ruang obrolan internet dan
papan buletin elektronik untuk transmisi pesan di antara pengguna di bidang olahraga elektronik (esports).; penyiaran video
game, video game, olahraga dan olahraga elektronik (esports) melalui satelit, televisi, televisi kabel, internet, jaringan nirkabel
dan melalui transmisi sinyal audio dan / atau video; streaming konten audiovisual dan multimedia serta menyiarkan
pemrograman audio dan video; streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui jaringan komputer global; transmisi
elektronik olahraga elektronik (esports), video game, dan konten hiburan multimedia lainnya di antara pengguna komputer===
===Alas kaki; Celana; Celana pendek; Gaun; Hoodies; Jaket; Jeans; Legging; Pakaian; Sarung tangan.; Sepatu; Sepatu kets;
Stoking; Topi; beanies (kacang- kacang); celana jogging; celana keringat; celana track; kacang bungkuk; kaus olahraga; kaus,
t-shirt, kaus; olahraga singlets; penutup kepala; rompers (dalam 200; sandal jepit; sepatu atletik; setelan keringat; singlet
(tunggal); topi bisbol; topi snapback===
===Antarmuka dan perangkat periferal untuk komputer; Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Bank listrik;
Baterai isi ulang; Earphone; Headphone; Headset; Headset nirkabel; Hub USB; Kasus untuk peralatan elektronik portabel,
seperti komputer portabel, laptop, komputer genggam, ponsel, komputer pribadi portabel, perangkat GPS portabel, sistem
navigasi satelit, pemutar MP3 dan pemutar musik; Keselamatan, keamanan, perlindungan, dan perangkat sinyal; Keyboard;
Komputer; Komputer lap top; Komputer portabel; Komputer tablet; Komputer yang dapat dikenakan; Konten yang direkam;
Lengan pelindung untuk laptop; Magnet, magnetizers dan demagnetizers; Mengukur, mendeteksi, dan memantau instrumen,
indikator, dan pengontrol; Monitor komersial; Monitor untuk komputer; Mouse (periferal komputer); Navigasi, panduan,
pelacakan, penargetan, dan perangkat pembuatan peta; Notebook; Penelitian ilmiah dan peralatan laboratorium, peralatan
pendidikan dan simulator; Pengisi daya kompensasi baterai; Peralatan dan instrumen audio dan visual listrik; Peralatan dan
instrumen komunikasi elektronik; Peralatan komunikasi portabel; Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan untuk merekam,
transmisi, atau reproduksi suara atau gambar; Peralatan, instrumen, dan kabel untuk; Perangkat bus serial universal (USB);
Perangkat komunikasi nirkabel; Perangkat lunak aplikasi; Perangkat lunak komputer; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh dan perangkat lunak aplikasi seluler yang menampilkan berita, skor langsung, statistik, pemberitahuan push, dan
konten audio visual di bidang olahraga elektronik (esports); Perangkat lunak video-game; Perangkat optik, enhancer, dan
korektor; Perangkat pengisi daya baterai; Perangkat periferal komputer; Printer untuk komputer; Server cloud; Speaker; Tas
bahu untuk membawa komputer portabel; Tas ransel beroda yang disesuaikan untuk komputer; Tas yang disesuaikan untuk
komputer portabel; Teknologi informasi dan peralatan audiovisual; USB Dangles (Adaptor jaringan nirkabel); dan bagianbagian dan perlengkapan dari semua barang tersebut di atas, termasuk dalam kelas.; file dan rekaman audio, video,

Halaman 369 dari 595

audiovisual, dan gambar yang dapat diunduh di bidang olahraga elektronik (esports); kasus laptop/komputer; media
perekaman digital; membawa kasus untuk ilmiah, bahari, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran,
sinyal, pemeriksaan (pengawasan), menyelamatkan jiwa dan mengajar aparat dan peralatan; membawa kasus untuk
komputer, aksesoris komputer dan peralatan elektronik, yaitu komputer portabel, laptop, komputer genggam, ponsel, komputer
pribadi portabel; penutup dan tas untuk komputer dan komputer tablet; perangkat ilmiah dan laboratorium untuk perawatan
menggunakan listrik; perangkat keras komputer untuk game dan game; perangkat keras komputer, khususnya disk solid state;
perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk perangkat seluler untuk menyimpan dan melihat konten video dan
aplikasi seluler di bidang olahraga elektronik (esports); perangkat lunak game komputer; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam memungkinkan komputer, konsol genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan ponsel untuk
memberikan pengalaman realitas virtual; perangkat lunak komputer untuk merekam, menyimpan, mentransmisikan,
menerima, menampilkan dan menganalisis data; perangkat lunak untuk digunakan pada platform video game; perangkat lunak
video game yang dapat diunduh, perangkat lunak multi-pemain, dan perangkat lunak game realitas campuran; perangkat
lunak video-game untuk digunakan pada komputer mandiri; perangkat lunak video-game untuk digunakan pada perangkat
seluler, tablet, dan ponsel; perangkat lunak video-game yang dapat diunduh dari jaringan komputer global; program perangkat
lunak komputer untuk mentransmisikan, menerima, mengunduh, berbagi, menampilkan, dan berinteraksi dengan konten
audiovisual, dokumen, file, dan data di bidang hiburan; ransel yang disesuaikan untuk komputer; tas dan ransel terutama
disesuaikan untuk memegang komputer laptop dan komputer tablet; tikar tikus===
===Layanan hiburan; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan video game online dan melakukan hiburan langsung dalam sifat
video game yang dimainkan oleh orang lain; Layanan penerjemah bahasa.; Penyediaan layanan penerjemahan; Terjemahan
dan interpretasi; layanan hiburan dalam sifat permainan interaktif online yang disediakan melalui jaringan komputer global;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan hiburan langsung online dalam sifat video game yang dimainkan oleh orang lain; layanan
hiburan, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan berita, informasi, komentar, dan konten multimedia di bidang video
game, videogame, olahraga, olahraga elektronik (esports), dan hiburan terkait; layanan pendidikan, yaitu, program dan
seminar di bidang video game, video game, olahraga dan olahraga elektronik (esports); menyediakan berita dan informasi
dalam sifat statistik, skor, sorotan, peringkat, analisis, prediksi dan trivia di bidang olahraga dan olahraga elektronik (esports);
menyediakan hiburan berkelanjutan, pendidikan, dan acara televisi informasi dan webisode yang menampilkan video game,
video game, olahraga dan olahraga elektronik (esports) yang dapat diakses oleh televisi dan jaringan internet; menyediakan
informasi hiburan yang berkaitan dengan film, acara televisi, musik, majalah, buku, buku audio, dan permainan; menyediakan
informasi online yang berkaitan dengan video-game, video-game online, hiburan video-game dan kegiatan hiburan, dan
multiplayer online video-game kerjasama dan kompetisi; menyediakan lingkungan dan konten game virtual, augmented, dan
mixed reality online; menyediakan platform online yang memungkinkan pengguna, khususnya olahraga elektronik (esports),
pemain game, untuk terhubung dengan orang lain untuk berbagi pengalaman mereka dan / atau untuk bergabung dengan
permainan atau layanan terkait lainnya dan / atau untuk bersaing dan berpartisipasi dalam game online; menyediakan
publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh dalam sifat buletin, surat kabar, e-book, dan majalah di bidang video game,
video game, olahraga, dan olahraga elektronik (esports); menyediakan sistem berbasis web dan portal on-line untuk video
game dan olahraga elektronik (esports); menyediakan situs web yang menampilkan berita dan informasi di bidang hiburan
yang berkaitan dengan teknologi realitas virtual, augmented dan campuran; menyediakan situs web yang menampilkan blog di
bidang hiburan yang berkaitan dengan teknologi realitas virtual, augmented dan campuran; menyediakan situs web yang
menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh dalam sifat buku, majalah, dan artikel di bidang hiburan dan teknologi realitas
virtual, augmented, dan campuran; menyelenggarakan dan menyelenggarakan pameran di bidang olahraga elektronik
(esports); menyelenggarakan, menyelenggarakan, memproduksi, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; operasi dan
koordinasi olahraga elektronik (esports) dan liga video game untuk tujuan bermain game rekreasi; penerbitan publikasi
elektronik; penyediaan program multimedia berkelanjutan di bidang olahraga elektronik (esports) yang didistribusikan melalui
berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi===
===Desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi seluler; Desain perangkat lunak komputer; Desain
perangkat lunak komputer yang disesuaikan; Desain perangkat lunak untuk kompresi dan dekompresi konten multimedia;
Hosting konten hiburan multimedia; Layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas elektronik bagi orang lain untuk mengatur dan
melakukan pertemuan, acara dan diskusi interaktif melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; Menyediakan
penggunaan sementara video game dan perangkat lunak game yang tidak dapat diunduh; Pembuatan perangkat lunak;
Pemrograman aplikasi multimedia; Pengembangan perangkat lunak; Pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk
pengiriman konten multimedia; Pengembangan perangkat lunak untuk kompresi dan dekompresi konten multimedia;
Pengembangan perangkat lunak untuk pengolahan dan distribusi konten multimedia; Pengembangan, pemrograman, dan
implementasi perangkat lunak; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk orang lain; hosting aplikasi
perangkat lunak komputer untuk orang lain; hosting komunitas situs web online bagi pengguna terdaftar untuk berbagi
informasi, foto, konten audio dan video dan terlibat dalam komunikasi dan kolaborasi antara dan di antara mereka sendiri,
untuk membentuk grup dan halaman penggemar, dan untuk terlibat dalam jaringan sosial; hosting konten digital di Internet;
layanan komputer dalam sifat halaman web yang disesuaikan yang menampilkan informasi yang ditentukan pengguna, profil
pribadi, audio dan gambar; layanan penyedia layanan aplikasi; layanan teknologi informasi [TI] [perangkat keras komputer,
perangkat lunak dan periferal desain dan konsultasi teknis]; memberikan informasi teknis dalam bentuk indeks yang dapat
dicari dan database informasi, seperti teks, dokumen elektronik, database, grafis dan informasi audio visual, melalui jaringan
informasi komputer global atau jaringan komunikasi lainnya; membuat dan memelihara situs web yang menyediakan
komunitas online untuk jaringan, periklanan, dan pemasaran; menghosting situs web interaktif dan perangkat lunak online
yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, mengunduh, memposting, menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi,
menyukai dan mengirimkan pesan, komentar, konten multimedia, video, film, film, foto, konten audio, animasi, gambar,;
menjadi tuan rumah komunitas virtual untuk pengguna terdaftar untuk mengatur grup, acara, berpartisipasi dalam diskusi,
mengumpulkan informasi dan sumber daya, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, permainan, dan komunitas; menyediakan
dan memelihara basis data informasi identitas pribadi melalui Internet; menyediakan penggunaan perangkat lunak;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; menyediakan perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan dan berkomunikasi dengan orang lain melalui
jaringan komunikasi elektronik untuk jaringan, untuk melakukan jajak pendapat dan survei, untuk melacak referensi online ke
bisnis, organisasi, karier, permainan dan peluang kerja, dan bisnis, permainan dan elektronik; menyediakan sistem berbasis
web dan portal on-fine untuk garners untuk berpartisipasi dalam game on-line, operasi dan koordinasi turnamen game, liga
dan tur untuk tujuan bermain game komputer; menyediakan situs web yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh di bidang jaringan bisnis dan pemasaran, pekerjaan, perekrutan, periklanan, pemasaran, dan promosi; penelitian
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ilmiah dan industri; penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk membuat,
memodifikasi, mengunggah, mengunduh, berbagi, melihat pratinjau, dan mempublikasikan konten video game interaktif,
musik, dan file media interaktif yang dibuat pengguna untuk tujuan hiburan melalui jaringan komputer global.; persiapan
program pengolahan data===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543832
: 05/03/2020 00:00:00
: 2035692 08/09/2019 AU
: V2 FOOD PTY LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Level 2, 122 Pitt St Sydney NSW 2000
: V2 FOOD PTY LTD
: PO Box Q301 Queen Victoria Building NSW 1230

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: V2
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 29, 30
: ===Produk makanan nabati; membentuk protein nabati bertekstur untuk digunakan sebagai pengganti daging; pengganti
daging yang disiapkan dari sayuran (protein nabati bertekstur); persiapan makanan dengan basis sayuran; persiapan
makanan nabati; persiapan makanan yang memiliki dasar sayuran.; protein nabati bertekstur untuk digunakan sebagai
extender daging===
===Bahan makanan yang terbuat dari sereal; bahan makanan yang dibuat dengan sereal; produk makanan yang sebagian
besar terbuat dari sereal.; produk makanan yang terdiri dari sereal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201545699
: 05/03/2020 00:00:00
: 30 2020 005 100 05/03/2020 DE
: Armacell Enterprise GmbH & Co. KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Zeppelinstraße 1 12529 Schönefeld OT Waltersdorf
: Von Füner, Ebbinghaus, Finck, Hano
: Mariahilfplatz 3 81541 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ArmaPET
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 17
: ===Karet yang tidak diproses dan semi-olahan, gutta-percha, permen karet, asbes, mika dan pengganti untuk semua bahan
ini; artikel dan bahan isolasi akustik; artikel dan bahan isolasi termal; artikel dan bahan pencegahan kebakaran dan tahan api
untuk isolasi dan tujuan struktural (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - aturan 13 (2) (b) Peraturan);
bahan isolasi plastik atau bahan busa plastik dalam bentuk blok, piring, kerang, pipa, atau busur dengan atau tanpa lapisan
yang terdiri dari foil plastik atau foil logam di satu sisi atau lebih; bahan isolasi polimer berbusa yang memiliki sifat intrinsik
yang memberikan integritas struktural.; bahan isolasi untuk peralatan teknis dan instalasi teknis; bahan penyerap guncangan
untuk isolasi dan tujuan struktural; isolasi untuk tujuan pembangunan; pengepakan, berhenti dan bahan isolasi; pipa fleksibel,
tabung dan selang, bukan logam; plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan; waterproofing
dan kelembaban proofing artikel dan bahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550303
: 05/03/2020 00:00:00
:
: 3M COMPANY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3M Center, 2501 Hudson Road St. Paul MN 55144
: Travis L. Bachman 3M Innovative Properties Company
: 2501 Hudson Road, 3M Center, Bldg. 220-9E-01 St. Paul MN 55144

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BOX LOCK
:

591

Uraian Warna

:

540 Etiket

540 Etiket

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

: M0020201194844
: 06/03/2020 00:00:00
:
: J. Barbour & Sons Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Simonside, South Shields Tyne and Wear NE34 9PD
: J Barbour And Sons Limited
: Simonside, South Shields Tyne and Wear NE34 9PD

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BARBOUR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 35, 9, 14
: ===Handbags; Mantel anjing; Payung.; Penitipan bagasi; Tas; Tas perlengkapan mandi; berlapis anjing mantel; dompet;
dompet (terbuat dari kulit); kembali paket; koper; mantel anjing diperlakukan dengan lilin; operator jas; tas bahu; tas kartrid; tas
koper; tas, tas cartridge, ransel belakang, Bagasi, tas koper, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet, tas, kantong bahu,
koper, (semua dilapisi dengan lilin); tas, tas kartrid, ransel belakang, Bagasi, tas koper, tas perlengkapan mandi, tas tangan,
dompet, tas, kantong bahu, koper (semua terbuat dari bahan berlapis); tas, tas kartrid, ransel belakang, Bagasi, tas koper, tas
perlengkapan mandi, tas tangan, dompet, tas, kantong bahu, koper (semua terbuat dari suede); tas, tas kartrid, ransel
belakang, koper, tas koper, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet, tas, kantong bahu, koper (semua terbuat dari
kulit)===
===Layanan eceran yang berhubungan dengan penjualan semua barang yang disebutkan di atas.===
===Bagian dan Fitting untuk semua barang tersebut di atas.; Kacamata; Teropong; kacamata hitam; kasing untuk ponsel;
kasus untuk MP3 player; kasus untuk komputer laptop; kasus untuk komputer tablet===
===Bagian dan Fitting untuk semua barang tersebut di atas.; Perhiasan; dasi pin; instrumen horologi dan kronometrik; jam dan
jam tangan; manset; perhiasan kostum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201389465
: 06/03/2020 00:00:00
:
: DORNA SPORTS, S.L.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Príncipe de Vergara, 183 E-28002 MADRID
: LEGGROUP
: C/ O'Donnell, 32 - 3° E-28009 Madrid

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: motoe
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Grey, green and white.
: 25, 41
: ===Alas kaki; Celana; Celana pendek; Celana pendek Bermuda; Ear Muffs [pakaian]; Fitting dari logam untuk alas kaki;
Gelang; Jaket; Jeans; Kaos; Kaus; Kaus kaki; Kemeja; Olahraga; Pakaian; Penutup kepala; Rok; Sabuk; Sandal; Sepatu; Sol
untuk alas kaki; Sweater; Syal; Topi; alas kaki untuk olahraga; anoraks; atasan (kaos); atasan [pakaian]; baju olahraga;
balaclavas; balaclavas untuk bermain ski; bandana; bandana [neckerchiefs]; blousons; blus; bra; bulu jaket; celana boxer;
celana olahraga; flat balet [alas kaki]; gabardine; gaun; ikat kepala [pakaian]; item pakaian tubuh bagian bawah [pakaian];
jaket barang; jaket olahraga; jaket sepeda motor; jaket tahan angin; jas hujan; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor;
kaus; kaus kaki bagian dalam untuk alas kaki; kaus olahraga; kemeja olahraga; kemeja polo shirt; kemeja polo-gaya; kepala
suku; leher hangat; linen tubuh [pakaian]; mantel; matahari visor; mokasin; olahraga topi; pakaian; pakaian dari kulit; pakaian
renang; pakaian sepeda motor; pakaian tahan air; pakaian untuk olahraga; pengendara ' pakaian; petinju celana; piyama;
pullover; puncak topi; rompi; rompi bulu; sandal jepit; saputangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan
mengemudi; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sepatu atau sandal esparto; sepatu bot; sepatu bot sepeda
motor; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu kayu.; sepatu kets; sepatu olahraga; seragam; setengah boot;
skorts; sweater [baju polo]; topi; topi [headwear]; topi visor===
===Kegiatan pendidikan, hiburan, dan olahraga; Layanan Reservasi tiket untuk acara hiburan; Layanan hiburan menggunakan
video game, penyediaan on-line video game; Layanan hiburan on-line: Layanan penerbitan on-line; Layanan hiburan online
dalam bentuk Liga olahraga fantasi; Layanan pelatihan online; Layanan sekolah mengemudi; Publikasi materi multimedia
secara online; Publikasi on-line dari majalah elektronik; distribusi program televisi; hiburan dan hiburan, olahraga dan kegiatan
budaya; hiburan melalui televisi; informasi tentang tiket untuk acara olahraga; kegiatan olahraga dan rekreasi; kegiatan
pendidikan, hiburan dan olahraga; kendaraan bermotor mengemudi pelatihan; layanan pelatihan untuk kegiatan olahraga;
layanan sekolah sepeda motor; layanan untuk pemesanan tempat untuk acara olahraga; on-line layanan informasi yang

: 16, 17
: ===Pita kemasan perekat untuk penggunaan rumah tangga.===
===Pita kemasan perekat untuk penggunaan komersial dan industri.===
540 Etiket

540 Etiket
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berkaitan dengan sepeda motor, terutama informasi tentang waktu, hasil dan posisi pengendara di sirkuit; operasi dan
penyewaan trek balap; organisasi acara balap mobil; organisasi acara dan kompetisi olahraga; organisasi dan
penyelenggaraan kompetisi olahraga; organisasi kegiatan dan kompetisi olahraga; organisasi kompetisi olahraga yang
berkaitan dengan sepeda motor; organisasi kompetisi yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; organisasi olahraga dan
kegiatan yang berkaitan dengan sepeda motor; organisasi sepeda motor reli: organisasi balap sepeda motor; organisasi uji
coba dan kejuaraan sepeda motor; pasokan elektronik publikasi online; pelatihan olahraga dengan pelatih; pemrograman
televisi [organisasi]; penerbitan multimedia majalah, jurnal khusus dan surat kabar; penyediaan informasi tentang kegiatan
rekreasi; penyediaan informasi yang berkaitan dengan sepeda motor online atau dari basis data komputer; penyediaan on-line
video game; penyediaan program hiburan multimedia untuk televisi, jaringan broadband, Jaringan Wireless dan online;
penyediaan program pelatihan on-line; penyediaan video yang tidak dapat didownload secara online; penyelenggaraan
kompetisi untuk tujuan pelatihan.; penyewaan fasilitas olahraga; presentasi program televisi; produksi acara olahraga untuk
televisi; produksi layanan audio, video dan multimedia dan fotografi; produksi program radio dan televisi; produksi program
televisi; produksi program televisi langsung; produksi radio, film dan televisi; produksi rekaman audiovisual yang berkaitan
dengan sepeda motor; produksi televisi; program hiburan televisi; publikasi buku dan majalah yang berkaitan dengan sepeda
motor; publikasi elektronik buku dan Surat Kabar secara online; waktu acara olahraga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528264
: 06/03/2020 00:00:00
:
: RODEK Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2Floor, 61, Jikjidaero 456bungil, Heungdeok-gu, Cheongju-si Chungcheongbuk-do
: CHO, Hae Yeon
: 201-ho, 24, Myongji-ro, Cheoin-gu, Yongin-si Gyeonggi-do

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RODEK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10
: ===Meja medis untuk pemeriksaan atau tujuan pengobatan; Peralatan dan instrumen medis; alat bantu angkat meja medis;
kursi medis mengangkat aparat.; kursi untuk penggunaan medis; peralatan Oftalmologi dan instrumen; peralatan medis dan
instrumen untuk penggunaan oftalmik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530733
: 06/03/2020 00:00:00
: 30 2019 021 880 20/09/2019 DE
: Neugart GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Keltenstrasse 16 77971 Kippenheim
: MAUCHER JENKINS Patentanwälte & Rechtsanwälte
: Urachstraße 23 79102 Freiburg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NGV
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7, 12
: ===Gears, khususnya roda gigi planet, selain untuk kendaraan darat; motor listrik yang diarahkan, selain untuk kendaraan
darat; unit gigi, selain untuk kendaraan darat.===
===Gears untuk kendaraan darat, khususnya roda gigi untuk kendaraan transportasi driverless; motor listrik yang diarahkan
untuk kendaraan darat, khususnya untuk kendaraan transportasi driverless; unit gigi untuk kendaraan darat, khususnya untuk
kendaraan transportasi driverless.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201531221
: 06/03/2020 00:00:00
:
: Li Bo

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: No.539, Zone 2, Xianfanqiao Village, Daxi Town, Wenling City Zhejiang Province
:
: 130912, Unit 3,Floor 8,Building 3, No.1 Courtyard,Futong East Street, Chaoyang
District Beijing
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: YALIS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 6
: ===Kuku; bahan bangunan dari logam; engsel dari logam; kelengkapan logam untuk furnitur; kunci logam, selain listrik; logam
biasa, tidak tempa atau semi tempa; rantai logam; sekrup dari logam; toko besi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201531714
: 06/03/2020 00:00:00
:
: Jiangsu Huayuan water saving Co., Ltd

540 Etiket

: No.7, Yinshan Road, High-tech Industrial Development Zone, Xuzhou City Jiangsu
Province
:
: Room 1-2603, Bus Trade Building, Huaihai Road No. 255, Quanshan District,
Xuzhou City Jiangsu Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 11
: ===Instalasi penyiraman, otomatis; air mancur hias; air mancur untuk dekorasi; emitor irigasi tetes [alat kelengkapan irigasi];
mesin penyiraman untuk tujuan pertanian.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201531738
: 06/03/2020 00:00:00
:
: Suzhou Tuntex Fiber & Carpet Co.,Ltd.

540 Etiket

: NO.1, 204 National Highway West Side, Ti-yu West Road, The Town Of Chengxiang,
Taicang 215400 Jiangsu
:
: Rm 722, Building 2-C, Dongchuang Technology Park, No. 216 Jinfeng Road, Mudu
Town, Wuzhong District, Suzhou City 215101 Jiangsu Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LuxCushion
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 27
: ===Karpet; Tikar; karpet mobil; penutup lantai; tikar karet; tikar lantai; tikar mandi; tikar pintu; wallpaper.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dianzi Town Industrial Zone, Boxing County Shandong Province
:
: Room1126, Block B, Yulong Mansion, No.188, Huaguang Road, Zhangdian, Zibo
City Shandong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: "LAN" means blue, "YUN" means rhyme, and the whole has no meaning.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 6
: ===Fitting dari logam untuk bangunan; bahan bangunan dari logam; bangunan baja; bangunan logam; komponen bangunan
metalik; lembaran baja; lembaran besi; lembaran dan pelat logam; strip baja; struktur bangunan dari logam.===

: M0020201531974
: 06/03/2020 00:00:00
:
: SHANDONG LANTIAN STEEL SHEET CO., LTD.

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532470
: 06/03/2020 00:00:00
:
: Hiweiss S.r.l. (or Hiweiss GmbH)

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via Alessandro Volta 13/A I-39100 Bolzano
:
: Stradone San Fermo, 21 sc.B I-37121 Verona

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HIWEISS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 5
: ===Bahan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan
Kehutanan; pemadam kebakaran komposisi; perekat yang digunakan dalam industri; persiapan tempering dan solder; protein
[bahan baku]; protein dalam keadaan mentah mereka; protein makanan sebagai bahan baku; protein mentah untuk digunakan
dalam industri; protein mentah untuk digunakan dalam pembuatan; protein untuk bahan makanan manusia yang membentuk
emulsi sebagai bagian dari proses manufaktur; protein untuk bahan makanan manusia yang membentuk gel sebagai bagian
dari proses manufaktur; protein untuk digunakan dalam industri; protein untuk digunakan dalam pembuatan bahan makanan;
protein untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; protein untuk digunakan dalam pembuatan minuman; protein untuk
digunakan dalam pembuatan suplemen makanan; protein untuk digunakan dalam penyusunan suplemen makanan; protein
untuk digunakan dalam sains; protein untuk digunakan dalam teknologi DNA rekombinan [selain untuk penggunaan medis];
protein untuk digunakan dalam teknologi fermentasi; protein untuk industri makanan; protein untuk makanan untuk konsumsi
manusia [bahan baku]; protein untuk mendeteksi antibodi [selain untuk penggunaan medis]; protein untuk mengikat antibodi
[selain untuk penggunaan medis]; protein yang dibuat dari kacang kedelai untuk digunakan dalam pembuatan bahan
makanan; pupuk kandang; resin buatan yang belum diolah, plastik yang belum diolah; zat kimia untuk impregnasi ke membran
untuk memisahkan protein dari cairan.; zat kimia untuk melestarikan bahan makanan; zat penyamakan===
===Disinfektan; Farmasi, persiapan medis dan kedokteran hewan; bahan untuk menghentikan gigi, lilin gigi; fungisida,
herbisida; makanan dan zat Diet diadaptasi untuk penggunaan medis atau Veteriner, makanan untuk bayi; persiapan sanitasi
untuk tujuan medis; persiapan untuk menghancurkan kutu; plester, bahan untuk dressing; protein bubuk suplemen diet.;
suplemen diet protein; suplemen diet protein kedelai; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; suplemen protein untuk
hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532520
: 06/03/2020 00:00:00
: 28/09/2019 DE
: Neugart GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Keltenstrasse 16 77971 Kippenheim
:
: Urachstraße 23 79102 Freiburg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PFHE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Gears, khususnya roda gigi planet, selain untuk kendaraan darat.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-5-1, Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, Kobe-shi Hyogo 651-0073
:
: c/o Sankyo Patent Attorneys Office, 2-2 Nakanoshima 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi
Osaka 530-0005

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: CyFlow

: M0020201532523
: 06/03/2020 00:00:00
: 2020-019687 25/02/2020 JP
: SYSMEX CORPORATION

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 10
: ===Flow cytometer.; Laboratorium eksperimental mesin dan aparat; Peralatan laboratorium dan instrumen; alat laboratorium
untuk digunakan dalam analisis ilmiah; alat ukur dan bagian mereka dan alat kelengkapan; alat untuk digunakan dalam analisa
kimia; modul dispensing sampel otomatis untuk penggunaan laboratorium; pembaca kode batang; peralatan laboratorium dan
instrumen untuk analisis sel dan partikel; perangkat lunak komputer untuk penelitian, Deteksi, identifikasi, penghitungan,
analisis atau evaluasi sel, protein, DNA, biomolekul atau partikel; tabung uji; ujung pipet untuk penggunaan di laboratorium===
===Alat uji darah; Peralatan dan instrumen diagnostik; alat untuk digunakan dalam analisis medis.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532935
: 06/03/2020 00:00:00
: 2019-167022 25/12/2019 JP
: EZAKI GLICO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Ezaki Glico Co., Ltd.)

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6-5, Utajima 4-chome, Nishiyodogawa-ku Osaka 555-8502
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Glico
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 41
: ===Layanan game yang disediakan secara online dari jaringan komputer; Perpustakaan referensi literatur dan catatan
dokumenter; arah atau penyajian drama; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga
atau pengetahuan umum; mengatur dan merencanakan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; menyediakan
fasilitas hiburan; menyediakan layanan game elektronik atau gambar, video, kuis, film atau musik yang menampilkan game
elektronik melalui jaringan komputer atau internet.; menyediakan on-line non-download video yang menampilkan permainan
atau animasi; menyediakan publikasi elektronik; organisasi acara e-Sports dan kompetisi e-Sports; organisasi acara game
online dan kompetisi game online; organisasi acara hiburan tidak termasuk film, pertunjukan, drama, pertunjukan musik,
olahraga, balap kuda, balap sepeda, balap perahu dan balap mobil; organisasi acara permainan dan kompetisi permainan;
penyajian pertunjukan musik; presentasi film teater atau produksi film film dan distribusi; presentasi pertunjukan live show===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1, Kanda-Nishikicho 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 1010054
:
: Funatsu & Associates Patent and Trademark Attorneys, Look Heights Yokohama
Daimachi 902, 9-13, Daimachi, Kanagawa-ku, Yokohama-shi Kanagawa 221-0834

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NINJASIGN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Navy blue.
: 35, 9, 42, 43, 45
: ===Layanan agen Ketenagakerjaan; Layanan iklan dan publisitas; analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; fungsi
kantor, yaitu pengarsipan, khususnya dokumen atau data elektronik.; intermediasi kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; perantara kontrak outsourcing; riset atau analisis
pemasaran===
===Program komputer; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh.===
===Desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; menyediakan
program komputer pada jaringan data; perangkat lunak sebagai layanan.===
===Jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; pemesanan layanan penyewaan untuk ruang konferensi atau fasilitas untuk
pameran.; reservasi restoran===
===Agen untuk lisensi hak cipta.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: M0020201533247
: 06/03/2020 00:00:00
:
: Sight Visit Inc.

: M0020201533629
: 06/03/2020 00:00:00
: 44264148 28/02/2020 CN

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: Tineco Intelligent Technology Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 108 West Shihu Road, Wuzhong District Suzhou
: Chofn Intellectual Property
: Room 1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W.,
Haidian Beijing 100080

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: iFloor
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Penyedot debu; instalasi debu yang melelahkan untuk tujuan pembersihan; instalasi pembersih vakum pusat; instalasi
penghilang debu untuk tujuan pembersihan.; kantong penyedot debu; mesin dan peralatan untuk membersihkan, listrik; nozel
isap untuk penyedot debu; peralatan pembersih menggunakan uap; selang penyedot debu; uap mops===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Huaxi Industry Park, Banan District Chongqing
: Unitalen Attorneys At Law
: Room 30703, 7th Floor, Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang
District 100004 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LIYON
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Baterai, listrik; akumulator, listrik; baterai lithium; baterai lithium ion; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai surya;
pengisi daya untuk baterai listrik.; piring untuk baterai; sel bahan bakar; stoples baterai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543243
: 06/03/2020 00:00:00
: 2037307 15/09/2019 AU
: Silicon Controls Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Suite 2, Level 1/12 Waterloo Rd Macquarie Park NSW 2113
: Julie L. Reed
: Miller Nash Graham & Dunn LLP, 500 Broadway St Suite 400 Vancouver WA 98660

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GASLOG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Alat pemantau elektronik, selain untuk penggunaan medis; alat analisis fisik (selain untuk penggunaan medis); alat
metering fluida; aparat untuk konversi data; aparat untuk menerima data; aparat untuk mengukur cairan dari kapal (istilah
terlalu kabur menurut pendapat Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan); aparat untuk mengukur cairan dari wadah
(istilah terlalu kabur menurut pendapat Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan); data yang direkam dalam bentuk
elektronik; indikator tingkat cairan untuk tangki penyimpanan bahan bakar cair; indikator untuk pemantauan optik tekanan
cairan; indikator untuk pemantauan optik tekanan gas; instrumen elektronik untuk penerimaan data; instrumen pemantauan
gas portabel; instrumen sinyal; instrumen untuk digunakan dalam penerimaan sinyal elektronik; instrumen untuk pemrosesan
data elektronik; instrumen untuk pengolahan data untuk meter utilitas; instrumen untuk perekaman data; meter aliran gas;
meter cairan; meter untuk mengukur aliran gas; monitor suhu elektronik, selain untuk penggunaan medis; monitor suhu untuk
penggunaan industri; monitor tekanan, selain untuk penggunaan medis; pemancar sinyal alarm; pemancar sinyal elektronik;
pemancar untuk transmisi sinyal elektronik; pemancar untuk transmisi sinyal listrik; penganalisis digital; penganalisis gas
(selain untuk penggunaan medis); penganalisis instalasi awal diagnostik; pengukur konsumsi bahan bakar; pengukur suhu
untuk penggunaan industri; pengukur suhu untuk penggunaan rumah tangga.; pengukur tekanan; pengukur tingkat cair;
pengukur untuk memantau kandungan cairan tangki penyimpanan; pengukur untuk mengukur kandungan cairan tangki
penyimpanan; peralatan akuisisi data; peralatan elektronik untuk transmisi data; peralatan ilmiah untuk digunakan dalam tes
analitis (selain medis); peralatan ilmiah untuk menerima data; peralatan input data elektronik; peralatan komputer untuk

: M0020201533678
: 06/03/2020 00:00:00
: 42133910 06/11/2019 CN
: CHONGQING LI YANG INDUSTRY CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket
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membaca meter jarak jauh; peralatan listrik untuk akuisisi data; peralatan listrik untuk analisis (selain untuk penggunaan
medis); peralatan listrik untuk input data; peralatan listrik untuk menyimpan data komputer; peralatan listrik untuk output data;
peralatan listrik untuk pemrosesan data; peralatan metering; peralatan optik untuk penerimaan data; peralatan output data
elektronik; peralatan pemantauan jarak jauh; peralatan pemantauan tingkat cair; peralatan pemrosesan data; peralatan
pemrosesan data jarak jauh; peralatan pemrosesan sinyal; peralatan pemrosesan sinyal elektronik; peralatan penerima data;
peralatan penghasil sinyal elektronik; peralatan pengumpulan data jarak jauh; peralatan sinyal; peralatan sinyal alarm;
peralatan sinyal berkode; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan sinyal digital; peralatan telekomunikasi untuk
mentransmisikan data untuk digunakan dengan komputer; peralatan transmisi data; peralatan transmisi sinyal; peralatan untuk
mentransmisikan sinyal; peralatan untuk pembacaan meter jarak jauh; peralatan untuk pemrosesan sinyal digital; peralatan
untuk pengumpulan data; peralatan untuk sinyal; peralatan untuk transmisi data jarak jauh; perangkat elektronik untuk
mentransmisikan data; perangkat elektronik untuk pemrosesan data; perangkat listrik untuk penyimpanan data; perangkat
lunak pemrosesan data; perangkat lunak pemrosesan data untuk representasi grafis; perangkat pemrosesan data; perangkat
pengambilan data gambar; perangkat penyimpanan informasi untuk digunakan dalam peralatan pemrosesan data; program
bersandi untuk peralatan pemrosesan data; program instruksi untuk input data; program instruksi untuk output data; program
instruksi untuk pemrosesan data; program komputer untuk analisis data ilmiah; program komputer untuk digunakan dalam
manajemen database; program komputer untuk memproses data; program komputer untuk menyediakan presentasi grafis
data; program komputer untuk pemrosesan data; program pemrosesan data; program untuk pemrosesan data; sensor untuk
peralatan input data real time; sensor untuk peralatan output data real time; sistem pemrosesan data; tingkat meter; unit
pemantauan (listrik)===
===Penyusunan laporan teknis; analisis ilmiah dan teknis; analisis industri; layanan analisis data teknis; layanan analisis
teknologi; layanan konsultasi teknologi; layanan pemantauan produk; layanan penambangan data; layanan penasihat yang
berkaitan dengan efisiensi energi; layanan penasihat yang berkaitan dengan penggunaan energi; layanan penasihat yang
berkaitan dengan produk diagnostik teknis; layanan pengujian diagnostik teknis; layanan pengujian, analisis, dan evaluasi
yang berkaitan dengan penerapan standar komersial; layanan pengukuran; layanan penyimpanan data ter komputerisasi;
layanan teknologi informasi (itu) (perangkat keras komputer, perangkat lunak dan periferal desain dan konsultasi teknis);
layanan untuk memantau proses industri; memberikan informasi, termasuk online, tentang analisis industri dan layanan
penelitian; pengembangan sistem untuk transmisi data; pengujian, analisis dan evaluasi layanan yang berkaitan dengan
penerapan standar industri.; penyimpanan data elektronik; penyusunan laporan teknologi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543979
: 06/03/2020 00:00:00
: 2037262 15/09/2019 AU
: Silicon Controls Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Suite 2, Level 1/12 Waterloo Rd Macquarie Park NSW 2113
: Julie L. Reed
: Miller Nash Graham & Dunn LLP, 500 Broadway St Suite 400 Vancouver WA 98660

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Gaslog
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Alat pemantauan elektronik, selain untuk penggunaan medis; alat analisis fisik (selain untuk penggunaan medis); alat
metering fluida; aparat untuk konversi data; aparat untuk menerima data; aparat untuk mengukur cairan dari kapal (istilah
terlalu kabur menurut pendapat Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan); aparat untuk mengukur cairan dari wadah
(istilah terlalu kabur menurut pendapat Biro Internasional? Peraturan 13 (2) (b) Peraturan); data yang direkam dalam bentuk
elektronik; indikator tingkat cairan untuk tangki penyimpanan bahan bakar cair; indikator untuk pemantauan optik tekanan
cairan; indikator untuk pemantauan optik tekanan gas; instrumen elektronik untuk penerimaan data; instrumen pemantauan
gas portabel; instrumen sinyal; instrumen untuk digunakan dalam penerimaan sinyal elektronik; instrumen untuk pemrosesan
data elektronik; instrumen untuk pengolahan data untuk meter utilitas; instrumen untuk perekaman data; meter aliran gas;
meter cairan; meter untuk mengukur aliran gas; monitor suhu elektronik, selain untuk penggunaan medis; monitor suhu untuk
penggunaan industri; monitor tekanan, selain untuk penggunaan medis; pemancar sinyal alarm; pemancar sinyal elektronik;
pemancar untuk transmisi sinyal elektronik; pemancar untuk transmisi sinyal listrik; penganalisis digital; penganalisis gas
(selain untuk penggunaan medis); penganalisis instalasi awal diagnostik; pengukur konsumsi bahan bakar; pengukur suhu
untuk penggunaan industri.; pengukur suhu untuk penggunaan rumah tangga; pengukur tekanan; pengukur tingkat cair;
pengukur untuk memantau kandungan cairan tangki penyimpanan; pengukur untuk mengukur kandungan cairan tangki
penyimpanan; peralatan akuisisi data; peralatan elektronik untuk transmisi data; peralatan ilmiah untuk digunakan dalam tes
analitis (selain medis); peralatan ilmiah untuk menerima data; peralatan input data elektronik; peralatan komputer untuk
membaca meter jarak jauh; peralatan listrik untuk akuisisi data; peralatan listrik untuk analisis (selain untuk penggunaan
medis); peralatan listrik untuk input data; peralatan listrik untuk menyimpan data komputer; peralatan listrik untuk output data;
peralatan listrik untuk pemrosesan data; peralatan metering; peralatan optik untuk penerimaan data; peralatan output data
elektronik; peralatan pemantauan jarak jauh; peralatan pemantauan tingkat cair; peralatan pemrosesan data; peralatan
pemrosesan data jarak jauh; peralatan pemrosesan sinyal; peralatan pemrosesan sinyal elektronik; peralatan penerima data;
peralatan penghasil sinyal elektronik; peralatan pengumpulan data jarak jauh; peralatan sinyal; peralatan sinyal alarm;
peralatan sinyal berkode; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan sinyal digital; peralatan telekomunikasi untuk
mentransmisikan data untuk digunakan dengan komputer; peralatan transmisi data; peralatan transmisi sinyal; peralatan untuk
mentransmisikan sinyal; peralatan untuk pembacaan meter jarak jauh; peralatan untuk pemrosesan sinyal digital; peralatan
untuk pengumpulan data; peralatan untuk sinyal; peralatan untuk transmisi data jarak jauh; perangkat elektronik untuk
mentransmisikan data; perangkat elektronik untuk pemrosesan data; perangkat listrik untuk penyimpanan data; perangkat

540 Etiket
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lunak pemrosesan data; perangkat lunak pemrosesan data untuk representasi grafis; perangkat pemrosesan data; perangkat
pengambilan data gambar; perangkat penyimpanan informasi untuk digunakan dalam peralatan pemrosesan data; program
bersandi untuk peralatan pemrosesan data; program instruksi untuk input data; program instruksi untuk output data; program
instruksi untuk pemrosesan data; program komputer untuk analisis data ilmiah; program komputer untuk digunakan dalam
manajemen database; program komputer untuk memproses data; program komputer untuk menyediakan presentasi grafis
data; program komputer untuk pemrosesan data; program pemrosesan data; program untuk pemrosesan data; sensor untuk
peralatan input data real time; sensor untuk peralatan output data real time; sistem pemrosesan data; tingkat meter; unit
pemantauan (listrik)===
===Penyusunan laporan teknis; analisis ilmiah dan teknis; analisis industri; layanan analisis data teknis; layanan analisis
teknologi; layanan konsultasi teknologi.; layanan pemantauan produk; layanan penambangan data; layanan penasihat yang
berkaitan dengan efisiensi energi; layanan penasihat yang berkaitan dengan penggunaan energi; layanan penasihat yang
berkaitan dengan produk diagnostik teknis; layanan pengujian diagnostik teknis; layanan pengujian, analisis, dan evaluasi
yang berkaitan dengan penerapan standar komersial; layanan pengukuran; layanan penyimpanan data ter komputerisasi;
layanan teknologi informasi (itu) (perangkat keras komputer, perangkat lunak dan periferal desain dan konsultasi teknis);
layanan untuk memantau proses industri; memberikan informasi, termasuk online, tentang analisis industri dan layanan
penelitian; pengembangan sistem untuk transmisi data; pengujian, analisis dan evaluasi layanan yang berkaitan dengan
penerapan standar industri; penyimpanan data elektronik; penyusunan laporan teknologi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201548097
: 06/03/2020 00:00:00
:
: JOGUINES GRAPAT, S.L.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c/ Colon 75 E-17761 Cabanes
: JOGUINES GRAPAT, S.L. Angels Yecora Gallastegui
: C/ Jonqueres 16, 11-D E-08003 Barcelona

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GRAPAT
: Handful.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 28
: ===Layanan penjualan melalui jaringan komputer global dan oleh ritel komersial dan grosir perusahaan untuk permainan,
mainan dan mainan kayu.===
===Permainan dan mainan; mainan kayu.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201548500
: 06/03/2020 00:00:00
: TO/M/2019/03867 14/10/2019 TO
: X Development LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043
: Fabricio Vayra Perkins Coie LLP
: 1201 Third Ave., Suite 4900 Seattle WA 98101

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TIDAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7, 9, 42, 12
: ===Derek; kekuatan winch; winch motor.; winches portabel===

540 Etiket

540 Etiket

===Kamera; adaptor nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan telekomunikasi; instrumen stasiun
cuaca digital; jaringan mesh sensor yang merekam, mengukur, survei, proses, trek, dan mereproduksi data, video, gambar,
suara, dan pengukuran dan secara nirkabel mengirimkan data, video, gambar, suara, dan pengukuran ke komputer; kamera
bawah air; kamera digital; kamera video; peralatan dan instrumen navigasi dan posisi elektronik; peralatan untuk merekam,
transmisi, pemrosesan dan reproduksi suara, gambar atau data; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat aplikasi
seluler untuk digunakan dalam merekam, mengukur, survei, pemrosesan, pelacakan, pengorganisasian, pengorganisasian,
pengurutan, bermain, menerima dan mengirimkan data, video, gambar, suara, dan pengukuran yang diambil dari perangkat
keras dan elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin, pembelajaran
mendalam, dan penginderaan jauh di bidang penelitian kelautan, penelitian oseanografi, kesehatan kelautan, keberlanjutan
laut, akuakultur, budidaya ikan, dan penanganan ikan.; sensor polutan; sensor suhu; sensor tekanan; sensor untuk mengukur
konsentrasi bahan kimia dalam air; sensor untuk mengukur kualitas air===
===Desain perangkat lunak komputer untuk digunakan di bidang penelitian kelautan, penelitian oseanografi, kesehatan laut,
keberlanjutan laut, akuakultur, budidaya ikan, dan penanganan ikan; desain, instalasi, pembaruan dan pemeliharaan
perangkat lunak komputer; layanan ilmiah dan teknologi, yaitu, penelitian, analisis, dan pengujian di bidang penelitian
kelautan, penelitian oseanografi, kesehatan kelautan, keberlanjutan laut, akuakultur, budidaya ikan, dan penanganan ikan;
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layanan konsultasi di bidang penyediaan perangkat lunak dan aplikasi on-line yang tidak dapat diunduh; layanan survei bawah
air di bidang penelitian kelautan, penelitian oseanografi, kesehatan kelautan, keberlanjutan, akuakultur, budidaya ikan, dan
penanganan ikan.; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputasi awan on-line yang tidak dapat diunduh
untuk kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, dan penginderaan jauh di bidang penelitian
kelautan, penelitian oseanografi, kesehatan kelautan, keberlanjutan laut, akuakultur, budidaya ikan, dan penanganan ikan;
penelitian teknologi di bidang penelitian kelautan, penelitian oseanografi, kesehatan kelautan, kelestarian laut, akuakultur,
budidaya ikan, dan penanganan ikan; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) layanan yang menampilkan perangkat lunak
untuk kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, dan penginderaan jauh di bidang penelitian
kelautan, penelitian oseanografi, kesehatan kelautan, keberlanjutan laut, akuakultur, budidaya ikan, dan penanganan ikan;
perencanaan teknologi dan jasa konsultasi di bidang penelitian kelautan, penelitian oseanografi, kesehatan kelautan,
keberlanjutan laut, akuakultur, budidaya ikan, dan penanganan ikan; platform sebagai layanan layanan (PaaS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, dan
penginderaan jauh di bidang penelitian kelautan, penelitian oseanografi, kesehatan kelautan, keberlanjutan laut, akuakultur,
budidaya ikan, dan penanganan ikan===
===Drone bawah air; kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh (ROV) untuk digunakan di bawah air.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201533490
: 07/03/2020 00:00:00
:
: Binzhou Longteng Machinery Co., Ltd

540 Etiket

: West of Rongsheng Road, Xicheng Industrial Park, Wudi County, Binzhou City
Shandong Province
: SHAN DONG FANG YU SHANG BIAO SHI WU SUO YOU XIAN GONG SI
: Room 904, Building 1, Yinzuo Zhongxin, No. 22799, Jingshi Road, Huaiyin District,
Jinan City Shandong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: The four Chinese characters mean “diligent” “cultivate” “novel”and“energy”respectively. The
combination of the four Chinese characters has no significance in the relevant trade or industry, and has
no geographical significance, and has no meaning in a foreign language, and has no significance as
applied to the goods.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 11
: ===Instalasi pemanasan; Peralatan disinfektan; oven udara panas; pembuangan limbah tanaman; peralatan menggosok gas.;
peralatan pemanas, listrik; peralatan pengeringan; peralatan pengeringan untuk pakan ternak dan hijauan; peralatan sanitasi
dan instalasi; udara penghilang bau aparat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201529326
: 09/03/2020 00:00:00
: 4020190186603 03/12/2019 KR
: ENVIONEER CO., LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 604-ho(Jeongja-dong, Baekgung PLAZA 2cha), 158, Jeongjail-ro, Bundang-gu,
Seongnam-si Gyeonggi-do 13558
:
: 3rd floor, 21-7, Banpo-daero 28-gil, Seocho-gu Seoul 06647

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Cap Filter
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 11
: ===Alat ionisasi untuk pengolahan udara atau air; Pendingin udara buatan lokal untuk keperluan industri; alat pemurni air
industri; alat pemurni air.; alat pendingin udara untuk keperluan industri; alat penyaringan air; alat untuk menyaring minuman;
aparatus dan mesin pemurni air; aparatus pelembut air dan instalasi; filter air minum untuk bak cuci; filter untuk alat
penyaringan air dan alat pemurni air; filter untuk minuman; filter untuk pemurni air; filter untuk pendingin udara; filter untuk
penghilang karat; instalasi pemurnian air; instalasi pendingin udara sentral untuk keperluan industri; kamar bersih (instalasi
sanitasi); sterilisasi air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: M0020201529970
: 09/03/2020 00:00:00
:
: PSLOVE PTE. LTD.

540 Etiket

Halaman 380 dari 595

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 71 AYER RAJAH CRESCENT, #05-09 Singapore 139951
: Caleb Joseph Leow Jia Le
: 71 AYER RAJAH CRESCENT, #05-09 Singapore 139951

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: blood
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5, 10
: ===Artikel sanitasi untuk digunakan dalam kebersihan menstruasi; Pembalut; Sanitary panty liners; Tampon; bantalan
kebersihan feminin; bantalan menstruasi; bantalan untuk perlindungan feminin.; pakaian wanita ' underclothing [sanitasi atau
haid]; pakaian wanita [sanitasi atau menstruasi]; panty liners; penyerap artikel untuk digunakan dalam menstruasi; penyerap
sanitasi artikel untuk digunakan selama menstruasi; sanitasi serbet; sanitasi tampon; tampon menstruasi; tampon vagina===
===Menstruasi Cup; menstruasi Cup (Intravaginal peralatan untuk menstruasi).===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.18, Lashan Road, Shizhong District, Jinan City Shandong Province
:
: Room 1012, Haixin Xianwen Center, NO.63 Gongye, South Road, High-tech Zone,
Jinan City Shandong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 41, 42
: ===Alat pengajaran audiovisual; Komputer; Langkah; Pengeras suara; Radio; alat ukur.; aparatus dan instrumen penimbang;
indikator kuantitas; layar neon; peralatan optik dan instrumen===
===Layanan pendidikan; layanan kaligrafi; melakukan tur berpemandu; mengatur dan melakukan kolokium; menyediakan
fasilitas Museum [presentasi, pameran]; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat didownload; organisasi kompetisi
[pendidikan atau hiburan]; pemodelan untuk seniman.; pinjaman layanan perpustakaan; produksi acara===
===Desain dekorasi interior; Desain industri; Teknik; desain perangkat lunak komputer; desain seni grafis; evaluasi aset tak
berwujud.; konsultasi dalam desain dan pengembangan perangkat keras komputer; kontrol kualitas; membuat dan memelihara
situs web untuk orang lain; riset teknologi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Boxing Industrial Park Shandong Province
:
: Room1126, Block B, Yulong Mansion, No.188, Huaguang Road, Zhangdian, Zibo
City Shandong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Hahi
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 6
: ===Logam umum, tidak tempa atau semi-tempa; Seng bubuk.; lembaran besi; lembaran dan pelat logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532742
: 09/03/2020 00:00:00
: 2020-023292 04/03/2020 JP
: KIKKOMAN CORPORATION

Alamat Pemohon

: 250, Noda, Noda City Chiba 278-8601

740

: M0020201531593
: 09/03/2020 00:00:00
:
: Shandong Dongliang Technology Equipment Co., Ltd.

: M0020201532566
: 09/03/2020 00:00:00
:
: SHANDONG SINOBOON MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 381 dari 595

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: 2-2-24, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku Tokyo 140-0002

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: KIKKOMAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 18, 25
: ===Coaster dari kertas; Kartu pos; Kertas; Meja tikar; Menggambar bantalan; PIN Menggambar; Pensil; Tag untuk kartu
indeks; Washi; air mancur pena; alat tulis; amplop [alat tulis]; bahan tulisan; buku; buku catatan; cincin pengikat; file
[persyaratan kantor]; folder untuk makalah; foto berdiri; jaket untuk makalah; kartu perdagangan, selain untuk permainan; kartu
ucapan; kartu-kartu; kasus pena; kertas pembungkus; kertas tulis; kertas-klip; klip untuk kantor; label kertas atau kardus;
lembaran kertas [alat tulis]; materi cetakan; meja serbet kertas; menghapus produk; mengoreksi kaset [persyaratan kantor];
menulis kasus [alat tulis]; menulis kasus [set]; paperweights; pasta untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pembungkus
[alat tulis]; pemegang Lead pensil; pemegang lencana nama [persyaratan kantor].; pemegang pensil; pena [persyaratan
kantor]; pengikat daun longgar; perlengkapan sekolah [alat tulis]; pisau kertas [Surat pembuka]; pita kertas, selain dari barang
kelontong atau dekorasi rambut; poster; rautan pensil, listrik atau non-elektrik; singkatan pena dan pensil; stiker [alat tulis];
tablemats kertas; taplak meja kertas; tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; tempat tikar kertas===
===Dompet; Handbags; Koper; Ransel; Tas; batang [Bagasi]; batang bepergian; kasing, tidak dipasang; kasus kartu
[notecases]; kasus kartu kredit [dompet]; kasus kartu nama.; kasus kunci; memvalidasi; payung; ransel; tas belanja; tas
bepergian; tas garmen untuk perjalanan; tas pantai; tas sekolah; tas untuk olahraga===
===Alas kaki; Celana; Celana untuk pakai; Dasi; Ear Muffs [pakaian]; Jumper [pullovers]; Kaos oblong; Kaus kaki; Kemeja;
Manset; Masquerade kostum; Pakaian; Rok; Sandal; Sarung tangan.; Sepatu pantai; Stoking; Sweater; Syal; Topi; ascots;
bandana [neckerchiefs]; baret; bretel; bulu [pakaian]; celemek [pakaian]; headwear; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian];
jas; kaus [pakaian]; kaus olahraga; kemeja lengan pendek; kimono; legging [celana panjang]; mantel; masker tidur; overall;
pakaian; pakaian dari kulit; pakaian jadi; pakaian luar; parka; pertengkaran; piyama; ponco; rajutan [pakaian]; rompi; sarung
tangan [pakaian]; sepatu bot; sepatu olahraga; sepatu senam; smocks asap; syal; topi [headwear]; topi atas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532744
: 09/03/2020 00:00:00
: 2020-023294 04/03/2020 JP
: KIKKOMAN CORPORATION

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 250, Noda, Noda City Chiba 278-8601
:
: 2-2-24, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku Tokyo 140-0002

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: Ten thousand.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 18, 25
: ===Coaster dari kertas; Kartu pos; Kertas; Meja tikar; Menggambar bantalan; PIN Menggambar; Pensil; Tag untuk kartu
indeks; Washi; air mancur pena; alat tulis; amplop [alat tulis]; bahan tulisan; buku; buku catatan; cincin pengikat; file
[persyaratan kantor]; folder untuk makalah; foto berdiri; jaket untuk makalah; kartu perdagangan, selain untuk permainan; kartu
ucapan; kartu-kartu; kasus pena; kertas pembungkus; kertas tulis; kertas-klip; klip untuk kantor; label kertas atau kardus;
lembaran kertas [alat tulis]; materi cetakan; meja serbet kertas; menghapus produk; mengoreksi kaset [persyaratan kantor];
menulis kasus [alat tulis]; menulis kasus [set]; paperweights; pasta untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pembungkus
[alat tulis]; pemegang Lead pensil; pemegang lencana nama [persyaratan kantor].; pemegang pensil; pena [persyaratan
kantor]; pengikat daun longgar; perlengkapan sekolah [alat tulis]; pisau kertas [Surat pembuka]; pita kertas, selain dari barang
kelontong atau dekorasi rambut; poster; rautan pensil, listrik atau non-elektrik; singkatan pena dan pensil; stiker [alat tulis];
tablemats kertas; taplak meja kertas; tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; tempat tikar kertas===
===Dompet; Handbags; Koper; Ransel; Tas; batang [Bagasi]; batang bepergian; kasing, tidak dipasang; kasus kartu
[notecases]; kasus kartu kredit [dompet]; kasus kartu nama.; kasus kunci; memvalidasi; payung; ransel; tas belanja; tas
bepergian; tas garmen untuk perjalanan; tas pantai; tas sekolah; tas untuk olahraga===
===Alas kaki; Celana; Celana untuk pakai; Dasi; Ear Muffs [pakaian]; Jumper [pullovers]; Kaos oblong; Kaus kaki; Kemeja;
Manset; Masquerade kostum; Pakaian; Rok; Sandal; Sarung tangan.; Sepatu pantai; Stoking; Sweater; Syal; Topi; ascots;
bandana [neckerchiefs]; baret; bretel; bulu [pakaian]; celemek [pakaian]; headwear; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian];
jas; kaus [pakaian]; kaus olahraga; kemeja lengan pendek; kimono; legging [celana panjang]; mantel; masker tidur; overall;
pakaian; pakaian dari kulit; pakaian jadi; pakaian luar; parka; pertengkaran; piyama; ponco; rajutan [pakaian]; rompi; sarung
tangan [pakaian]; sepatu bot; sepatu olahraga; sepatu senam; smocks asap; syal; topi [headwear]; topi atas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: M0020201532764
: 09/03/2020 00:00:00
: 2020-023291 04/03/2020 JP
: KIKKOMAN CORPORATION

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 382 dari 595

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 250, Noda, Noda City Chiba 278-8601
:
: 2-2-24, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku Tokyo 140-0002

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: Ten thousand.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 18, 25
: ===Coaster dari kertas; Kartu pos; Kertas; Meja tikar; Menggambar bantalan; PIN Menggambar; Pensil; Tag untuk kartu
indeks; Washi; air mancur pena; alat tulis; amplop [alat tulis]; bahan tulisan; buku; buku catatan; cincin pengikat; file
[persyaratan kantor]; folder untuk makalah; foto berdiri; jaket untuk makalah; kartu perdagangan, selain untuk permainan; kartu
ucapan; kartu-kartu; kasus pena; kertas pembungkus; kertas tulis; kertas-klip; klip untuk kantor; label kertas atau kardus;
lembaran kertas [alat tulis]; materi cetakan; meja serbet kertas; menghapus produk; mengoreksi kaset [persyaratan kantor];
menulis kasus [alat tulis]; menulis kasus [set]; paperweights; pasta untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pembungkus
[alat tulis]; pemegang Lead pensil; pemegang lencana nama [persyaratan kantor].; pemegang pensil; pena [persyaratan
kantor]; pengikat daun longgar; perlengkapan sekolah [alat tulis]; pisau kertas [Surat pembuka]; pita kertas, selain dari barang
kelontong atau dekorasi rambut; poster; rautan pensil, listrik atau non-elektrik; singkatan pena dan pensil; stiker [alat tulis];
tablemats kertas; taplak meja kertas; tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; tempat tikar kertas===
===Dompet; Handbags; Koper; Ransel; Tas; batang [Bagasi]; batang bepergian; kasing, tidak dipasang; kasus kartu
[notecases]; kasus kartu kredit [dompet]; kasus kartu nama.; kasus kunci; memvalidasi; payung; ransel; tas belanja; tas
bepergian; tas garmen untuk perjalanan; tas pantai; tas sekolah; tas untuk olahraga===
===Alas kaki; Celana; Celana untuk pakai; Dasi; Ear Muffs [pakaian]; Jumper [pullovers]; Kaos oblong; Kaus kaki; Kemeja;
Manset; Masquerade kostum; Pakaian; Rok; Sandal; Sarung tangan.; Sepatu pantai; Stoking; Sweater; Syal; Topi; ascots;
bandana [neckerchiefs]; baret; bretel; bulu [pakaian]; celemek [pakaian]; headwear; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian];
jas; kaus [pakaian]; kaus olahraga; kemeja lengan pendek; kimono; legging [celana panjang]; mantel; masker tidur; overall;
pakaian; pakaian dari kulit; pakaian jadi; pakaian luar; parka; pertengkaran; piyama; ponco; rajutan [pakaian]; rompi; sarung
tangan [pakaian]; sepatu bot; sepatu olahraga; sepatu senam; smocks asap; syal; topi [headwear]; topi atas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532794
: 09/03/2020 00:00:00
: 01412811 04/03/2020 BX
: DSM IP Assets B.V.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Het Overloon 1 NL-6411 TE Heerlen
:
: Postbus 9 NL-6160 MA Geleen

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TROSAR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 17, 22, 23, 24
: ===Serat plastik, selain untuk penggunaan tekstil; benang karet atau plastik, bukan untuk penggunaan tekstil; plastik sebagai
bahan semi-diproses dalam bentuk strip, lembaran, piring, lembaran atau panel untuk digunakan dalam pembuatan.===
===Serat untuk penggunaan tekstil; tali dan tali yang disertakan dalam kelas ini.===
===Benang untuk penggunaan tekstil; benang (untuk penggunaan tekstil).; benang untuk penggunaan tekstil===
===Kain dan bahan tekstil tidak termasuk dalam kelas lain.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi Kanagawa-ken 220-8623
:
: c/o Hogan Lovells Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo, 15th Floor Daido Seimei,
Kasumigaseki Building, 1-4-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100-0013

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: e-4ORCE
:

591

Uraian Warna

:

740

: M0020201532960
: 09/03/2020 00:00:00
: 2019-156418 13/12/2019 JP
: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 383 dari 595

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532972
: 09/03/2020 00:00:00
: 2020-023293 04/03/2020 JP
: KIKKOMAN CORPORATION

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 250, Noda, Noda City Chiba 278-8601
:
: 2-2-24, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku Tokyo 140-0002

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: KIKKOMAN ALL-PURPOSE OVER 300 YEARS OF EXCELLENCE
: Ten thousand.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 18, 25
: ===Coaster dari kertas; Kartu pos; Kertas; Meja tikar; Menggambar bantalan; PIN Menggambar; Pensil; Tag untuk kartu
indeks; Washi; air mancur pena; alat tulis; amplop [alat tulis]; bahan tulisan; buku; buku catatan; cincin pengikat; file
[persyaratan kantor]; folder untuk makalah; foto berdiri; jaket untuk makalah; kartu perdagangan, selain untuk permainan; kartu
ucapan; kartu-kartu; kasus pena; kertas pembungkus; kertas tulis; kertas-klip; klip untuk kantor; label kertas atau kardus;
lembaran kertas [alat tulis]; materi cetakan; meja serbet kertas; menghapus produk; mengoreksi kaset [persyaratan kantor];
menulis kasus [alat tulis]; menulis kasus [set]; paperweights; pasta untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pembungkus
[alat tulis]; pemegang Lead pensil; pemegang lencana nama [persyaratan kantor].; pemegang pensil; pena [persyaratan
kantor]; pengikat daun longgar; perlengkapan sekolah [alat tulis]; pisau kertas [Surat pembuka]; pita kertas, selain dari barang
kelontong atau dekorasi rambut; poster; rautan pensil, listrik atau non-elektrik; singkatan pena dan pensil; stiker [alat tulis];
tablemats kertas; taplak meja kertas; tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; tempat tikar kertas===
===Dompet; Handbags; Koper; Ransel; Tas; batang [Bagasi]; batang bepergian; kasing, tidak dipasang; kasus kartu
[notecases]; kasus kartu kredit [dompet]; kasus kartu nama.; kasus kunci; memvalidasi; payung; ransel; tas belanja; tas
bepergian; tas garmen untuk perjalanan; tas pantai; tas sekolah; tas untuk olahraga===
===Alas kaki; Celana; Celana untuk pakai; Dasi; Ear Muffs [pakaian]; Jumper [pullovers]; Kaos oblong; Kaus kaki; Kemeja;
Manset; Masquerade kostum; Pakaian; Rok; Sandal; Sarung tangan.; Sepatu pantai; Stoking; Sweater; Syal; Topi; ascots;
bandana [neckerchiefs]; baret; bretel; bulu [pakaian]; celemek [pakaian]; headwear; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian];
jas; kaus [pakaian]; kaus olahraga; kemeja lengan pendek; kimono; legging [celana panjang]; mantel; masker tidur; overall;
pakaian; pakaian dari kulit; pakaian jadi; pakaian luar; parka; pertengkaran; piyama; ponco; rajutan [pakaian]; rompi; sarung
tangan [pakaian]; sepatu bot; sepatu olahraga; sepatu senam; smocks asap; syal; topi [headwear]; topi atas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533615
: 09/03/2020 00:00:00
:
: Spigen Korea Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 446 Bongeunsa-ro, Gangnam-gu Seoul
: Jeon, Beomchang
: 446, Bongeunsa-ro Gangnam-gu, Seoul

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Ciel BY CYRILL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Kasus untuk PDA; Pengisi daya USB; case untuk smartphone; casing pelindung untuk pemutar MP3; docking station
untuk telepon seluler; dudukan ponsel cerdas; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; film pelindung yang diadaptasi
untuk layar smartphone, layar komputer, dan layar tampilan elektronik lainnya; film pelindung yang diadaptasi untuk tampilan
kristal cair untuk sistem navigasi; flip cover untuk smartphone; kabel data pengisian daya; kaca diperkuat khusus disesuaikan
untuk digunakan sebagai layar smartphone; kasing untuk pemutar media portabel; kasing untuk ponsel; kasus kamera; kasus
pelindung untuk smartphone; kasus ponsel yang terbuat dari kulit; kasus untuk baterai; kasus untuk laptop; kasus untuk radio;

: 12
: ===AC motor atau motor DC untuk kendaraan darat, tidak termasuk bagian mereka; Kereta wagon; Mobil Sport; Mobil
bantuan pengemudi; Mobil driverless; Mobil otomatis; Mobil otonom; Penggerak utama non-elektrik untuk kendaraan darat,
tidak termasuk bagian-bagiannya; Spatbor untuk mobil; Truk; Vans [kendaraan]; air bags [perangkat pengaman untuk mobil];
air, elemen mesin untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk kendaraan darat; bantalan, elemen mesin untuk kendaraan
darat; bumper kendaraan; elemen mekanis untuk kendaraan darat; kendaraan listrik dan bagian mereka dan alat kelengkapan;
kendaraan listrik hibrida dan bagian mereka dan Fitting; kendaraan utilitas olahraga; kopling poros atau konektor, elemen
mesin untuk kendaraan darat; mesin untuk kendaraan darat; mobil balap; mobil dan suku cadang dan alat kelengkapan
mereka; peredam kejut, elemen mesin untuk kendaraan darat; rem, elemen mesin untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk
mobil; shaft, gandar atau spindel, elemen mesin untuk kendaraan darat; transmisi daya dan gearing, elemen mesin untuk
kendaraan darat; truk; unit kontrol all-wheel drive untuk mobil.===
540 Etiket

540 Etiket

Halaman 384 dari 595

kasus untuk smartphone dalam bentuk jam tangan; kemasan baterai; kemasan baterai tambahan.; mencakup untuk
smartphone; pemegang untuk telepon seluler; penutup pelindung dan casing untuk komputer tablet; penutup pelindung yang
jelas disesuaikan untuk smartphone; penutup pelindung yang jelas disesuaikan untuk telepon seluler; penutup untuk telepon
seluler; perangkat pengisian baterai; perangkat pengisian daya nirkabel; ponsel kasus; sel listrik dan baterai; singkatan dari
TABLET PC; smartphone adalah singkatan dari mobil; untuk menyimpan peralatan audio dan visual listrik dan instrumen===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201533807
: 09/03/2020 00:00:00
:
: Huawei Technologies Co., Ltd.

540 Etiket

: Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen 518129
Guangdong
: Unitalen Attorneys At Law
: Room 30703, 7th Floor, Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang
District 100004 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Deterministic Latency Engine
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Camcorder; Download emoticon untuk ponsel; Earphone; Headphone; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kacamata
pintar; Layar sentuh; Menampilkan kristal cair; Mikrofon; Modem; Pedometer; Pengeras suara; Peralatan Telekomunikasi
dalam bentuk perhiasan dan; Radio; Stand diadaptasi untuk komputer tablet; Tampilan layar besar LCD; Terminal layar sentuh
interaktif; Timbangan; alat analisis udara; alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat transmisi suara; antarmuka
audio; aplikasi perangkat lunak komputer, download; aplikasi perangkat lunak smartphone, download; asisten digital pribadi
[PDA]; bahan untuk listrik utama [kabel, kabel]; baterai isi ulang; baterai, listrik; berdiri diadaptasi untuk ponsel; bingkai foto
digital; biochip; buku harian elektronik; case untuk smartphone; chip [sirkuit terpadu]; chip elektronik; cincin pintar; colokan
listrik; detektor inframerah; display panel datar yang fleksibel untuk komputer; equaliser [peralatan audio]; film pelindung
diadaptasi untuk smartphone; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; gelang terhubung [alat ukur]; grafis
download untuk ponsel; headset realitas maya; instrumen pengujian gas; interkom; jam tangan pintar; kamera [fotografi];
kamera pencitraan termal; kamus elektronik genggam; kartu identifikasi berkode; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; keyboard
komputer; komputer klien tipis; komputer laptop; komputer tablet; komputer yang bisa dipakai; kotak hitam [perekam data];
kunci pintu digital; layar video; lemari untuk pengeras suara; lembaran elektronik musik, download; lengan untuk laptop; lensa
optik; lensa selfie; mencakup untuk smartphone; mengajar robot; menyediakan; monitor tampilan video yang dapat dipakai;
monitor video; mouse [periferal komputer]; notebook komputer; papan sirkuit tercetak; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan;
pemancar sinyal elektronik; pemindai sidik jari; pemutar media portabel; pena elektronik; pengisi daya untuk baterai listrik;
peralatan komunikasi jaringan; peralatan pengenalan wajah; peralatan televisi; perangkat keras komputer; perangkat lunak
komputer, direkam; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau download; perangkat memori komputer; perekam
video mobil; platform perangkat lunak komputer, direkam atau didownload; printer video; program komputer, direkam; program
komputer, download; program pengoperasian komputer, direkam; prosesor sinyal digital; publikasi elektronik, dapat diunduh;
radio jarak pendek; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot laboratorium; robot pengintai keamanan; sampul untuk
komputer tablet; sensor; set transmisi [telekomunikasi]; set-top box; sirkuit tercetak; sirkuit terpadu; sistem kontrol akses
elektronik untuk pintu yang saling mengunci; sistem kontrol telepon switching yang tersimpan; skala dengan tubuh massa
Analysers; smartphone; smartphone yang dipasang di pergelangan tangan; soket listrik; stasiun cuaca digital; stylus komputer;
tampilan panel datar; tas diadaptasi untuk laptop; televisi definisi ultra tinggi; televisi liquid crystal display (LCD); televisi mobil;
timbangan elektronik digital portabel; timbangan kamar mandi; token keamanan [perangkat enkripsi); tongkat selfie [monopod
genggam]; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; transponder; unit efek listrik dan elektronik untuk alat
musik; unit pemrosesan pusat [prosesor].; unit pemrosesan pusat untuk memproses informasi, data, suara atau gambar; unit
pusat alarm===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: East market of Boxing County, Binzhou City Shandong Province
: ZIBO TIANZI TRADEMARK AGENCY CO., LTD.
: Room 1126, Block B, Yulong Mansion, No.188, Huaguang Road, Zhangdian District,
Zibo City Shandong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

:
: 6

: M0020201534312
: 09/03/2020 00:00:00
:
: SHANDONG YUANDA STEEL SHEET SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD

540 Etiket

Halaman 385 dari 595

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Baja paduan; alat peraga dari logam; bahan bangunan dari logam; bahan konstruksi tahan api dari logam; baja tuang.;
bilah logam; lembaran baja; logam biasa, tidak tempa atau semi tempa; panel aluminium-plastik; tabung baja===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon

: M0020201534805
: 09/03/2020 00:00:00
: 4020200037499 05/03/2020 KR dan 4020200037497 05/03/2020 KR
dan 4020200037498 05/03/2020 KR dan 4020200037495 05/03/2020
KR dan 4020200037496 05/03/2020 KR
: Korea Yakult Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 577, Gangnam-daero, Seocho-gu Seoul
:
: 6F, Intel Building, 70, Seolleung-ro 90-gil, Gangnam-gu Seoul 06194

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HY HEALTHY & BEAUTY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Brown and white.
: 32, 5, 43, 29, 30
: ===Bir; Nektar buah; air minum; air soda; jus anggur; jus buah; jus jeruk; jus sayuran (minuman); limun; merah ginseng
minuman; mineral dan air aerasi; minuman berbasis buah.; minuman buah dan jus buah; minuman nabati dan minuman
berbasis buah-buahan; minuman rasa buah; minuman whey; pukulan kayu manis non-alkohol dengan kesemek kering
(sujeonggwa); sorbets (minuman)===
===Makanan untuk bayi (kecuali tepung lakteal untuk bayi); Sanitary celana dalam; asam amino untuk keperluan medis;
bahan untuk gigi buatan; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; makanan untuk bayi; mineral suplemen gizi; minuman
suplemen makanan; minuman untuk bayi; persiapan farmasi untuk mengobati diabetes; persiapan medis untuk keperluan
pelangsing; persiapan vitamin campuran; popok yang diobati.; sediaan multivitamin; suplemen gizi yang terutama terdiri dari
seng; suplemen makanan mineral; suplemen makanan untuk bayi; susu bubuk (bahan makanan untuk bayi); vitamin dan
mineral suplemen; zat vitamin dan persiapan===
===Layanan snack-bar; kafe dan layanan kafetaria.; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera===
===Mentega; Produk makanan yang dibuat terutama dari buah-buahan; Yogurt; buah diawetkan (selain yang beku); daging
olahan; diawetkan sayuran (selain yang beku); keju; minum yogurt; minuman asam laktat; minuman berbasis susu; minuman
berbasis susu yang dibumbui dengan vanila; minuman berbasis susu yang mengandung kopi.; minuman susu dengan
kandungan susu tinggi; minuman susu yang mengandung almond (susu mendominasi); produk susu; produk susu olahan;
susu; susu fermentasi; susu kedelai; telur yang dapat dimakan===
===Garam; Kue; Mayones; Pati untuk makanan; Permen; Ragi; Sereal yang dipoles; es dan es krim; jeli buah (permen); kakao
minuman dengan susu; kecap dan pasta kacang kedelai; kopi olahan; kue beras; malt untuk konsumsi manusia; mie instan;
minuman dengan alas teh.; minuman kopi yang disiapkan; teh ginseng merah; yoghurt beku (es permen)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535636
: 09/03/2020 00:00:00
: 302019000067601 20/09/2019 IT
: Pirelli Tyre S.p.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Viale Piero e Alberto Pirelli 25 I-20126 Milano (MI)
:
: Corso Vittorio Emanuele II 6 I-10123 Torino (TO)

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HYPER WALL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 12
: ===Ban pneumatik; Inner tubes untuk ban pneumatik; mousse untuk ban.; roda kendaraan, suku cadang dan alat
kelengkapan daripadanya, khususnya, penutup ban dan penutup roda pelek, pelek roda kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536755
: 09/03/2020 00:00:00
: 2020-014791 12/02/2020 JP
: Mazda Motor Corporation

Alamat Pemohon

: 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun Hiroshima 730-8670

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 386 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOTANI Masataka
: c/o Sankyo Patent Attorneys Office, 2-2 Nakanoshima 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi
Osaka 530-0005

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SKYACTIV
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7, 9
: ===AC Motor dan motor DC (tidak termasuk untuk kendaraan darat tetapi termasuk bagian untuk setiap AC Motor dan motor
DC); Bagian untuk mesin pembakaran internal; Bagian untuk penggerak utama non-elektrik; Bagian untuk transmisi daya dan
gearing; Cincin piston menjadi bagian mesin; DC Generator; Dynamo kuas; Filter Oli untuk motor dan Engine; Filter bahan
bakar; Filter udara untuk motor dan mesin; Generator AC (Alternators); Mesin dan alat pengerjaan logam; Mesin pneumatik
atau hidrolik dan instrumen; Muffler untuk motor dan mesin; alat cuci; bantalan menjadi elemen mesin bukan untuk kendaraan
darat; colokan berkilau untuk motor dan mesin; elemen mesin, bukan untuk kendaraan darat; injector bahan bakar; katalitik
Converters untuk motor dan mesin; katup menjadi elemen mesin bukan untuk kendaraan darat; kondensor udara.; kumparan
pengapian untuk motor dan mesin; mata air menjadi elemen mesin bukan untuk kendaraan darat; mesin dan peralatan
bongkar muat; mesin dan peralatan konstruksi; mesin dan peralatan pengolah kimia; mesin dan peralatan pertambangan;
penggerak utama non-elektrik, bukan untuk kendaraan darat; peredam untuk motor dan mesin; piston untuk silinder; pompa
air untuk motor dan mesin; pompa bahan bakar untuk motor dan mesin; poros, gandar dan Spindles menjadi elemen mesin
bukan untuk kendaraan darat; poros, kopling dan konektor menjadi elemen mesin bukan untuk kendaraan darat; radiator untuk
motor dan mesin; rantai tensioners; rantai timing; rem menjadi elemen mesin bukan untuk kendaraan darat; sabuk kipas untuk
motor dan mesin; selang untuk radiator untuk motor dan mesin; shock kejut menjadi elemen mesin bukan untuk kendaraan
darat; silinder untuk motor dan mesin; starter untuk motor dan mesin; transmisi daya dan gearing menjadi elemen mesin
bukan untuk kendaraan darat; turbocharger untuk mesin pembakaran internal===
===CD-ROM, DVD-ROM dan media perekaman lainnya, direkam; Global Positioning System [GPS] aparat; Inverter;
Kacamata; Kacamata hitam.; Kamera; Komputer; Konektor; Mesin dan instrumen komunikasi listrik; Mesin fotografis dan
aparatus; Mesin komunikasi radio kendaraan dan peralatan; Mesin optik dan peralatan; Mesin radar dan aparatus; Mesin
sinematografi dan peralatan; Mobil-Mount kamera; Perekam acara; Perekam mileage untuk kendaraan; Ponsel; Radar dalam
mobil; Segitiga peringatan kerusakan kendaraan; Sekering; Stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik; akumulator listrik;
alat ukur atau pengujian mesin dan instrumen; alat ukur atau pengujian mesin dan instrumen untuk mobil; alat untuk
memeriksa kecepatan kendaraan; aman digital [SD] kartu memori; aplikasi piranti lunak; asisten digital pribadi dalam bentuk
jam tangan; baterai dan sel; baterai listrik; baterai penyimpanan listrik; baterai surya; baterai untuk mobil; disk magnetik,
direkam; distribusi listrik atau mesin kontrol dan peralatan; indikator kecepatan; indikator otomatis tekanan rendah di Ban
kendaraan; instrumen navigasi; kabel listrik dan kabel; kacamata; kacamata untuk olahraga; kamera dalam mobil; kasus untuk
smartphone dan telepon seluler; kawat memanfaatkan untuk mobil; konverter putar; kotak sekering; mengemudi perekam;
menyediakan; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; meteran listrik atau magnet
dan penguji; papan distribusi; pemancar dan receiver nirkabel; pengisi daya baterai; pengubah fase; peralatan audio untuk
mobil; peralatan kontrol elektronik dan instrumen untuk mobil; peralatan navigasi elektronik dan pemosisian dan instrumen;
peralatan remote control; perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer; perangkat pengisian baterai; perangkat
pengisian baterai untuk mobil; perekam kilometer untuk kendaraan; program komputer; radar untuk mobil; radio Transceiver;
rambu-rambu jalan, bercahaya atau mekanis; regulator tegangan untuk kendaraan; sel bahan bakar; sel surya; sensor dalam
mobil; sensor untuk menentukan posisi kendaraan; sensor untuk mobil; sirkuit elektronik yang direkam dengan program
komputer; sistem audio mobil; smartphone; spedometer; termostat untuk kendaraan; unit tampilan elektronik; unit tampilan
untuk mobil; videocameras [Camcorder]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538209
: 09/03/2020 00:00:00
:
: CZAPEK & Cie SA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rue de la Corraterie 18 CH-1204 Genève
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CZAPEK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 14
: ===Logam mulia dan paduan dan barang-barang mereka dibuat daripadanya atau dilapisi dengannya, tidak termasuk dalam
kelas lain; arloji dan instrumen kronometrik.; perhiasan, batu mulia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: M0020201539215
: 09/03/2020 00:00:00
: 88623871 19/09/2019 US

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 387 dari 595

730

Nama Pemohon

: Apple Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Apple Park Way Cupertino CA 95014
: Thomas R. La Perle Apple Inc.
: One Apple Park Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: The color(s) grey, dark grey, orange, red, and white is/are claimed as a feature of the mark.
: 9
: ===Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk digunakan sebagai kompas digital; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk mengukur dan menampilkan elevasi, lintang dan bujur, dan kemiringan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201542762
: 09/03/2020 00:00:00
:
: Ries & Company

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2703, No. 161 Lujiazui Dong Road 200120 Shanghai
: Burgstaller & Partner Rechtsanwälte
: Landstraße 12 A-4020 Linz

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 41
: ===Iklan; administrasi bisnis; konsultasi bisnis profesional; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis;
konsultasi personil; manajemen bisnis; manajemen file bisnis; mengatur kontak komersial dan bisnis; mengatur perkenalan
bisnis.; organisasi manajemen bisnis===
===Menyediakan pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, colloquiums, seminar dan
lokakarya (menyediakan pelatihan); pendidikan, hiburan dan olahraga; publikasi elektronik teks dan materi cetak, selain teks
publisitas, di internet.; publikasi materi cetak, selain teks publisitas; publikasi materi cetak, selain teks publisitas, dalam bentuk
elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201544184
: 09/03/2020 00:00:00
: 12342/2019 20/09/2019 CH
: AIRNOV, INC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 251 Little Falls Drive, Wilmington New Castle
: Troesch Scheidegger Werner AG
: Schwäntanmos 14 CH-8126 Zumikon

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AIRNOV
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 1, 3, 20, 21, 10, 42
: ===Alat tulis; Foto; Karton; Kertas; bahan bookbinding; bahan gambar; blok cetak; film plastik dan tas untuk kemasan; kuas

540 Etiket

540 Etiket

cat; materi instruksional; materi seniman; paket dan bahan kemasan yang terbuat dari plastik dan kertas (termasuk dalam
kelas 16 ini).; perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; persyaratan kantor kecuali furnitur; produk cetak (materi
cetak); tipe pencetakan===
===Kompos; Produk kimia untuk digunakan dalam industri; Pupuk; humektan, desiccants dan agen anti-kondensasi;
komposisi pemadam kebakaran; mastics dan kue pengisi lainnya; pemupukan persiapan; perekat untuk penggunaan industri;
persiapan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan; persiapan pengerasan logam; persiapan solder
logam; plastik yang tidak diproses; produk kimia untuk digunakan dalam fotografi; produk kimia untuk digunakan dalam
hortikultura; produk kimia untuk digunakan dalam kehutanan; produk kimia untuk digunakan dalam pertanian; produk kimia
untuk menjaga tingkat kelembaban dalam kemasan produk dan produk farmasi, produk gizi, suplemen vitamin dan persiapan
diagnostik dan dalam kemasan dan produk medis dan gigi untuk perlindungan produk setengah jadi, khususnya kapsul
gelatin, tablet, bagian plastik untuk kemasan.; produk kimia untuk penggunaan ilmiah; resin sintetis yang tidak diproses; zat
penyamakan kulit untuk kulit hewan===

Halaman 388 dari 595

===Abrasive; Kosmetik selain untuk penggunaan medis; bahan kimia yang mencerahkan warna untuk keperluan rumah
tangga (laundry); minyak esensial; perlengkapan mandi non-obat dan produk kecantikan; persiapan degreasing; persiapan
menghilangkan warna untuk tujuan kosmetik; persiapan polishing; produk wangi untuk menutupi bau, yaitu produk wangi yang
diawetkan dalam kapsul untuk menutupi bau.; produk wewangian; selain untuk penggunaan medis; senyawa polishing===
===Cermin; Furniture; bingkai foto; dian S; kerang laut; kuning kuning; produk plastik, khususnya dalam bentuk wadah dan
paket, termasuk tabung, kotak dan kasus dengan atau tanpa penutup dan penutupan (termasuk dalam kelas ini).; tulang,
tanduk, tulang paus atau ibu mutiara dalam keadaan mentah atau semi-bekerja; wadah non logam untuk penyimpanan atau
transportasi===
===Gelas; Gerabah; Peralatan masak atau peralatan untuk penggunaan rumah tangga; Porselen; Sisir; Spons; bahan
pembuatan kuas; kaca yang tidak berfungsi atau semi-kerja (kecuali kaca bangunan); kuas dan kuas kecil selain untuk
melukis; peralatan dan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga dan dapur, wadah untuk penggunaan rumah tangga,
tabung, kotak dan kasus dengan atau tanpa topi atau penutupan (termasuk dalam kelas ini).; peralatan dapur dan peralatan
makan, selain pisau, garpu dan sendok; sapu serat sintetis atau serat hewan alami; wadah untuk penggunaan rumah tangga
dan dapur===
===Instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi, dan veteriner; anggota badan buatan; artikel ortopedi; bahan jahitan; botol
makan, mengukur sendok untuk pemberian obat, dispenser medis untuk memberikan dosis untuk bayi; dukungan dan
perangkat terapeutik yang disesuaikan untuk penyandang cacat; gigi buatan; mata buatan; peralatan pijat; peralatan,
perangkat, dan artikel untuk aktivitas seksual; wadah untuk menerapkan obat-obatan, tabung dan wadah dengan topi atau
penutupan untuk penggunaan medis.===
===Layanan ilmiah dan teknologi serta layanan penelitian dan desain yang berkaitan dengannya; desain dan pengembangan
komputer dan perangkat lunak; jasa analisis industri; jasa penelitian industri; layanan ilmiah dan teknologi untuk produksi dan
pengemasan peralatan untuk kompatibilitas operasional bahan dan perangkat dosis.; perangkat lunak sebagai layanan
(SaaS)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528089
: 10/03/2020 00:00:00
: 2020-017685 19/02/2020 JP
: TOTO LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-1, Nakashima 2-Chome, Kokurakita-Ku, Kitakyushu-Shi Fukuoka-Ken 802-8601
: RIN IP Partners
: Nihonbashi-Kimura Bldg. 7F, 16-3, Nihonbashi 1-Chome, Chuo-Ku Tokyo 103-0027

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: WASHLET
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 3, 5
: ===Tisu toilet; jaringan wajah.; tisu kertas; tisu kertas untuk menghilangkan make-up; tisu kertas untuk penggunaan kosmetik;
tisu toilet; tisu wajah kertas===
===Jaringan diresapi dengan lotion kosmetik; Jaringan diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; handuk
basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; jaringan diresapi dengan kosmetik.; jaringan
diresapi dengan pembersih kulit; jaringan diresapi dengan persiapan menghilangkan make-up; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit===
===Jaringan diresapi dengan penolak serangga; jaringan diresapi dengan lotion farmasi; jaringan diresapi dengan persiapan
antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529861
: 10/03/2020 00:00:00
: 40201926650Q 09/12/2019 SG
: DIGITAL SERVICES SG ONE PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 9 Battery Road, #15-01 MYP Centre Singapore 049910
: Nanyang Law LLC
: P.O. Box 1861, Robinson Road Post Office Singapore 903711

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: COLIBRI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36, 43
: ===Konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi real estat; broker real estat; evaluasi keuangan [asuransi,

540 Etiket

540 Etiket

perbankan, real estat]; jasa agen real estat; layanan pendanaan modal ventura untuk perusahaan-perusahaan baru dan baru
berdiri; manajemen keuangan proyek real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah;
memberikan informasi, termasuk online, tentang asuransi, urusan keuangan dan moneter, dan urusan real estat.; mengatur
sewa dan perjanjian sewa untuk real estat; pembiayaan pengembangan real estat atau properti; penyewaan apartemen dan

Halaman 389 dari 595

kantor; penyewaan properti; penyewaan real estat; urusan real estat===
===Mengatur penginapan sementara; Sewa kamar untuk fungsi sosial; akomodasi sementara; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan perhotelan [penyediaan akomodasi sementara]; layanan perhotelan
[penyediaan makanan dan minuman]; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet.; penyediaan
akomodasi kantor sementara; penyediaan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201530098
: 10/03/2020 00:00:00
:
: PENTA IMPEX COMPANY LIMITED

540 Etiket

: 38/15 SOI ANUMANRAJDHON, SURAWONG ROAD, SURIYAWONG 10500
BANGRAK, BANGKOK
: CHOLTICHA CHONGRUNGKEERATI
: 38/15 SOI ANUMANRAJDHON, SURAWONG ROAD, SURIYAWONG 10500
BANGRAK, BANGKOK

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Thai Boy
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 30
: ===Kecap asin (bumbu); Mie; Tom Yum pasta; beras melati; pad pasta Thailand; pasta cabai; pasta kari hijau; pasta kari
merah; rasa udang kerupuk nasi.; saus cabai manis; saus cabai panas Sriracha; tepung beras untuk tujuan kuliner; tepung
tapioka untuk tujuan kuliner===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530340
: 10/03/2020 00:00:00
:
: COMEX SPÓKA AKCYJNA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Galaktyczna 37 PL-80-299 Gdask
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: 7 STARS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Grey.
: 9
: ===Baterai.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530562
: 10/03/2020 00:00:00
: 637194 29/01/2020 PT
: RIOPELE TÊXTEIS, S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: AVENIDA RIOPELE P-4770-405 Nº 946 POUSADA DE SARAMAGOS
: RCF - PROTECTING INNOVATION, S.A.
: RUA DO PATROCÍNIO, 94 P-1399-019 LISBOA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ÇERAMICA GREEN
: CERAMIC GREEN.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black (pantone Black 6c) and Green (Pantone 349 CP).
: 23, 24, 25
: ===Benang dan benang untuk penggunaan tekstil; benang berputar dan benang; benang digaruk dalam serat alami untuk
penggunaan tekstil; benang katun untuk penggunaan tekstil; benang serat sintetis atau campuran untuk digunakan dalam
tekstil; benang serat yang diregenerasi dan Yarn untuk penggunaan tekstil; benang sintetis; benang yang terbuat dari
polytetrafluoroetilena untuk penggunaan Textil.; benang yang terbuat dari produk daur ulang, menjadi paket plastik; limbah
kapas benang===
===Kain untuk pembuatan pakaian; dilapisi kain untuk digunakan dalam pembuatan rainwear; dilapisi kain untuk pembuatan
pakaian; handuk; kain tekstil untuk membuat sampai ke artikel tekstil rumah tangga; kain tenun dengan lapisan Polyurethane

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 390 dari 595

bernapas untuk pakaian tahan air; kain untuk pembuatan pakaian pelindung surya.; kain wol-katun campuran untuk pakaian;
kain yang menjadi tekstil sepotong barang yang terbuat dari campuran serat; kain yang terbuat dari serat yang diregenerasi;
kain yang terdiri dari bahan daur ulang, terbuat dari kemasan plastik; kain yang terdiri dari bahan daur ulang, terbuat dari paket
plastik untuk pembuatan kain tekstil untuk membuat sampai ke artikel tekstil rumah tangga; limbah kain katun untuk pakaian;
serat anorganik campuran kain untuk pakaian; serat kimia campuran kain untuk pakaian; serat kimia kain untuk pakaian===
===Pakaian dan penutup kepala untuk pria, wanita, dan anak menjadi atasan, kemeja, sweater, Celana, jas, jas, rok, gaun,
dan topi; pakaian dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap matahari untuk pria, perempuan dan anak-anak menjadi
atasan, kemeja, sweater, Celana, mantel, jas, rok, gaun, dan topi.; pakaian tahan air dan penutup kepala untuk pria, wanita
dan anak menjadi atasan, kemeja, sweater, Celana, mantel, jas, rok, gaun, dan topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532183
: 10/03/2020 00:00:00
: 88822744 05/03/2020 US
: Celgene Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 86 Morris Avenue Summit NJ 07901
:
: 1650 Market Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Reblozyl
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Purple and pink.
: 5
: ===Persiapan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan anemia, Thalassemia beta, Sindrom myelodysplastic, penyakit
autoinflamasi, penyakit autoimun, penyakit darah, kanker, radang sendi, penyakit muskuloskeletal dan kulit di bidang Onkologi,
imunologi dan peradangan; persiapan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan anemia, Thalassemia beta, penyakit darah,
kanker.; persiapan farmasi yang memodulasi sistem kekebalan tubuh; persiapan farmasi, yaitu, obat penghambatan
sitokin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201532402
: 10/03/2020 00:00:00
:
: Shandong Sincere precision machinery Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: Liyuan street, Shanghe county economic development zone, Jinan 250101
Shandong
:
: 36F, Building A4-3, Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi Road,
High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: "Xin" means "Prosper", "Cheng" means "Sincerity", "Jing" means "Essence", "Ji" means "Machine".

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Langkah; Planimeter; Surveyors ' tingkat; Tabel pesawat [survei instrumen]; alat dan instrumen survei; alat pengukur; alat
ukur presisi; mengukur penggaris.; penguasa persegi untuk mengukur; tingkat [instrumen untuk menentukan horisontal]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201532574
: 10/03/2020 00:00:00
:
: Jinan Fortune Precision Machinery Co., Ltd

540 Etiket

: No.888, BaZi Industrial Park, HeHua Street, LiCheng District, Jinan 250101
Shandong
:
: 36F, Building A4-3, Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi Road,
High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: The “Fang” means “Square”, “Cheng” means “Honest”, “Jing” means “Essence”, “Ji” means “Machine”.

591

Uraian Warna

:

Halaman 391 dari 595

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533132
: 10/03/2020 00:00:00
: 637193 29/01/2020 PT
: RIOPELE TÊXTEIS, S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: AVENIDA RIOPELE P-4770-405 Nº 946 POUSADA DE SARAMAGOS
:
: RUA DO PATROCÍNIO 94 P-1399-019 LISBOA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ÇERAMICA clean
: CERAMIC CLEAN.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black (pantone Black 6c) and GREEN (Pantone 2227C).
: 23, 24, 25
: ===Benang dan benang untuk penggunaan tekstil; benang berputar dan benang; benang digarur dalam serat alami untuk
penggunaan tekstil; benang katun untuk penggunaan tekstil; benang serat sintetis atau campuran untuk digunakan dalam
tekstil; benang sintetis; benang yang terbuat dari polytetrafluoroetilena untuk penggunaan tekstil.===
===Kain untuk pembuatan pakaian; dilapisi kain untuk digunakan dalam pembuatan rainwear; dilapisi kain untuk pembuatan
pakaian; handuk; kain tekstil untuk membuat sampai ke artikel tekstil rumah tangga; kain tenun dengan lapisan Polyurethane
bernapas untuk pakaian tahan air; kain untuk pembuatan pakaian pelindung surya.; kain wol-katun campuran untuk pakaian;
kain yang menjadi tekstil sepotong barang yang terbuat dari campuran serat; serat anorganik campuran kain untuk pakaian;
serat kimia campuran kain untuk pakaian; serat kimia kain untuk pakaian===
===Pakaian dan penutup kepala untuk pria, wanita, dan anak menjadi atasan, kemeja, sweater, Celana, jas, jas, rok, gaun,
dan topi; pakaian dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap matahari untuk pria, perempuan dan anak-anak menjadi
atasan, kemeja, sweater, Celana, mantel, jas, rok, gaun, dan topi.; pakaian tahan air dan penutup kepala untuk pria, wanita
dan anak menjadi atasan, kemeja, sweater, Celana, mantel, jas, rok, gaun, dan topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534614
: 10/03/2020 00:00:00
: 637192 29/01/2020 PT
: RIOPELE TÊXTEIS, S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: AVENIDA RIOPELE, Nº 946 P-4770-405 POUSADA DE SARAMAGOS
:
: RUA DO PATROCÍNIO 94 P-1399-019 LISBOA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ÇERAMICA
: CERAMIC

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black (pantone Black 6c) and Gold (Pantone 20-0047).
: 23, 24, 25
: ===Benang dan benang untuk penggunaan tekstil; benang berputar dan benang; benang digarur dalam serat alami untuk
penggunaan tekstil; benang katun untuk penggunaan tekstil; benang serat sintetis atau campuran untuk digunakan dalam
tekstil; benang sintetis; benang yang terbuat dari polytetrafluoroetilena untuk penggunaan tekstil.===
===Kain untuk pembuatan pakaian; dilapisi kain untuk digunakan dalam pembuatan rainwear; dilapisi kain untuk pembuatan
pakaian; handuk; kain serat kimia untuk pakaian; kain tekstil untuk membuat sampai ke artikel tekstil rumah tangga; kain tenun
dengan lapisan Polyurethane bernapas untuk pakaian tahan air; kain untuk pembuatan pakaian pelindung surya.; kain wolkatun campuran untuk pakaian; kain yang menjadi tekstil sepotong barang yang terbuat dari campuran serat; serat anorganik
campuran kain untuk pakaian; serat kimia campuran kain untuk pakaian===
===Pakaian dan penutup kepala untuk pria, wanita, dan anak menjadi atasan, kemeja, sweater, Celana, jas, jas, rok, gaun,
dan topi; pakaian dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap matahari untuk pria, perempuan dan anak-anak menjadi
atasan, kemeja, sweater, Celana, mantel, jas, rok, gaun, dan topi.; pakaian tahan air dan penutup kepala untuk pria, wanita
dan anak menjadi atasan, kemeja, sweater, Celana, mantel, jas, rok, gaun, dan topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535769
: 10/03/2020 00:00:00
:
: KYM PRISTAL PTE. LTD.

Alamat Pemohon

: 4 Leng Kee Road, # 04-01 SIS Building Singapore 159088

: 19
: ===Batu; Granit; Marmer; Slate; Tombstone; bahan bangunan, bukan dari logam.; batu bangunan; batu buatan; batu nisan;
karya seni batu, beton atau marmer===
540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 392 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: pristal
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Produk pembersih rumah tangga; agen pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk keperluan
rumah tangga; persiapan Pembersihan rumah tangga; persiapan pembersihan permukaan keras; persiapan pembersihan
untuk keperluan rumah tangga; persiapan pembersihan untuk penggunaan rumah tangga; persiapan untuk keperluan
pembersihan; persiapan untuk membersihkan permukaan; zat pemutih untuk digunakan dalam pembersihan rumah
tangga.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536400
: 10/03/2020 00:00:00
: 88823995 06/03/2020 US
: KWB, Inc

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2222 Foothill Blvd. Ste E-515 La Canada CA 91011
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AMBER BEVERLY HILLS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35
: ===Periklanan dan pemasaran; iklan melalui media elektronik dan khususnya internet; iklan on-line di jaringan komputer.; iklan
online di jaringan komputer; iklan, termasuk iklan on-line pada jaringan komputer; publisitas dan promosi penjualan yang
berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia
on-line===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536914
: 10/03/2020 00:00:00
: 10/09/2019 US
: Incipio, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3347 Michelson Drive, Suite 100 Irvine CA 92612
: Gregory J. Chinlund Marshall Gerstein & Borun
: 233 South Wacker Suite 6300 Chicago IL 60606

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ORGANICORE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Komposisi PLA (polylactic acid) yang digunakan dalam pembuatan barang, yaitu, membawa casing dan penutup
pelindung untuk peralatan elektronik, yaitu, ponsel, komputer laptop, tablet, e-reader, dan pemutar media portabel.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537527
: 10/03/2020 00:00:00
: 2019-142012 07/11/2019 JP
: SANIPAK COMPANY OF JAPAN, LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-25-5, Hatagaya, Shibuya-ku Tokyo 151-0072
: EICHI Patent & Trademark Corp.
: 45-13, Sengoku 4-chome, Bunkyo-ku Tokyo 112-0011

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 393 dari 595

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: sanipak
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Sky blue.
: 16
: ===Kantong pengumpulan sampah plastik; film kemasan makanan rumah tangga; kantong pengumpulan sampah kertas.;
kantong penyimpanan makanan plastik; menguras kantong sampah kertas, kain non-woven atau plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-7-1 Otemachi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8055
: TANAKA Shinichiro
: c/o NAKAMURA & PARTNERS Shin-Tokyo Bldg., 6F, 3-1, Marunouchi 3-Chome,
Chiyoda-ku Tokyo 100-8355

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TSUMUGU
: Stylized Chinese character inside the octagon device means "spin"; The letters at the top of the letter
elements in a three-column format mean "protect and convey Japanese beauty"; The letters at the
bottom of the letter elements in a three-column format mean "spin project".

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black and mustard yellow.
: 41
: ===Fotografi; Presentasi karya seni visual dan sastra untuk tujuan budaya atau pendidikan; dubbing data digital yang direkam
atau data gambar fotografi digital ke media rekaman; informasi hiburan.; konsultasi mengenai layanan pencitraan digital
[pengeditan gambar]; layanan hiburan; layanan informasi yang berkaitan dengan pameran seni; layanan museum, yaitu,
memamerkan karya seni, atau menampilkan dokumen dan properti budaya di museum; layanan penerbitan video digital,
audio, dan hiburan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan penyewaan seni; mengedit, merevisi,
komposisi dan modifikasi gambar digital; menyajikan variety show, mengarahkan atau menyajikan drama, presentasi
pertunjukan musik; menyediakan fasilitas museum (presentasi, pameran); menyediakan gambar karya seni yang diperoleh
dengan pencarian otomatis konten yang cocok dengan kata kunci yang diminta dari database yang menyimpan informasi
mengenai karya seni; menyediakan gambar, video, musik, suara, data tekstual dan publikasi elektronik yang dapat
ditransmisikan dan piutang secara online; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyelenggarakan,
menyelenggarakan, dan menyelenggarakan acara untuk mempromosikan budaya Jepang; organisasi acara hiburan tidak
termasuk film, acara, drama, pertunjukan musik, olahraga, pacuan kuda, balap sepeda, balapan perahu dan balapan mobil;
pemesanan kursi untuk pertunjukan; penerbitan buku; penyewaan cakram video dan kaset video yang direkam sebelumnya
pada karya seni; penyewaan lukisan, karya kaligrafi dan karya seni, dan memberikan informasi nya; penyewaan media
rekaman gambar; presentasi, produksi dan distribusi film; produksi program radio atau televisi; produksi video di bidang
pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga (tidak termasuk untuk film, program televisi dan iklan); produksi video eksposiii
pada properti budaya (tidak termasuk untuk film, program televisi dan iklan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: F4-19001, China Small Commodity City International Trade City, Yiwu Zhejiang
: Yiwu Zhixun Intellectual Property Agency Co., Ltd
: 3515, floor 35, global building, No. 168, financial 6th Street, financial business
district, Futian street, Yiwu City Zhejiang Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HANS SMART
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 11
: ===Instalasi mandi; Keran; instalasi saluran air; lantai tiriskan; nozel keran anti-percikan; pemanas untuk mandi; pipa [bagian
dari instalasi sanitasi].; toilet [lemari air]; wastafel [bagian dari instalasi sanitasi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201540119
: 10/03/2020 00:00:00
:
: The Yomiuri Shimbun

: M0020201544578
: 10/03/2020 00:00:00
:
: Yiwu Shifang sanitary ware firm

: M0020201544736
: 10/03/2020 00:00:00
:
: KABUSHIKI KAISHA MEIDENSHA (MEIDENSHA CORPORATION)

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku Tokyo 141-6029
: KOBAYASHI Hiromichi
: c/o Shiga Patent Office, Ekisaikai Bldg., 1-29, Akashi-cho, Chuo-ku Tokyo 104-0044

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: KAISEIPLUS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 12
: ===Elektroda.; Mengukur atau menguji mesin dan instrumen; akumulator [baterai]; inti magnetik; kabel listrik dan kabel; kabel
resistensi; mesin dan instrumen telemetering remote control; mesin dan peralatan distribusi daya atau kontrol; mesin dan
peralatan telekomunikasi; meter listrik atau magnetik dan penguji; otomatis menyesuaikan / mengatur mesin dan instrumen;
penyerap daya yang memanfaatkan resistor dan kontrol helikopter; resistor untuk mendistribusikan atau mengendalikan arus
listrik; sel listrik dan baterai===
===Kereta api rolling stock dan bagian-bagian mereka dan fitting.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201545140
: 10/03/2020 00:00:00
:
: SHANGHAI JIANSHE LUQIAO MACHINERY CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 188 Gongye Road, Jinhui, Fengxian, 201404 Shanghai
: Creatop & Co.
: 22A-B, Tower 3, No.2601 Xietu Road Shanghai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SHANBAO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Kompresor gas; Pengumpan; konveyor sabuk; mesin dan peralatan pertambangan; mesin kalender; mesin pra-menyusut;
mesin prospek geologi; peralatan pengolahan mineral.; peralatan untuk industri peleburan; vibrator (mesin) untuk tujuan
industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201545246
: 10/03/2020 00:00:00
:
: MISUMI Group Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5-1, Koraku 2-Chome, Bunkyo-ku Tokyo 112-8583
: HIROSE Fumihiko
: Broderie Bldg. 6F, 1-9-1 Nishi-shimbashi, Minato-ku Tokyo 105-0003

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MISUMI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 17, 35, 6, 7, 39, 8, 40, 9, 42
: ===Reglet pencetak [prospek interline]; amplop penyegelan mesin untuk kantor; bendera kertas; duplikasi bantuan; duplikasi
putar; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan rumah tangga; handuk kertas; handuk tangan higienis kertas;
handuk tangan kertas; instrumen gambar; kantong sampah kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong sampah plastik
untuk keperluan rumah tangga; kapur penjahit; kertas cetak untuk banyak, selain mainan; kertas shredders untuk penggunaan
kantor; kuas dekorator; lukisan dan karya kaligrafi.; materi cetak; menandai template; menangani mesin; mesin affixing cap
otomatis; mesin franking; mesin pemusnahan perangko; mesin tik; mimeograf; pengiriman tag; penulis cek; pita tinta; pola
kertas; rautan pensil listrik; saputangan kertas; serbet meja kertas; spanduk kertas; stapler listrik untuk kantor; taplak meja
kertas; tipe pencetakan; wadah kertas, untuk kemasan===
===Asbes; Gasket; Mika, mentah atau sebagian diproses; asbes merasa; bahan isolasi listrik; bahan kedap suara wol batu,
bukan untuk tujuan bangunan; benang asbes; benang karet dan benang karet tertutup, bukan untuk penggunaan tekstil;
benang serat kimia dan benang, bukan untuk penggunaan tekstil; bubuk asbes.; hambatan anti-polusi mengambang; jaring
asbes; kabel asbes dan senar; kain asbes; karet stoppers; karet, mentah atau semi-bekerja; katup karet atau serat vulkanisir
[tidak termasuk elemen mesin]; kemasan bersama; kemasan industri wadah karet; mesin cuci karet atau serat vulkanisir;
papan asbes; persimpangan untuk pipa bukan dari logam; serat kimia bukan untuk penggunaan tekstil; tali karet dan tali;
terpal plastik untuk tujuan pertanian; tirai keselamatan asbes; tutup karet dan tutup untuk wadah kemasan industri; wol batu;

740

540 Etiket

540 Etiket
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wol terak; zat plastik, semi-olahan===
===Layanan periklanan dan publisitas; Singkatan; Transkripsi; analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; fungsi kantor
yaitu pengajuan dalam dokumen tertentu atau kaset magnetik; layanan agen ekspor-impor; layanan agen ketenagakerjaan;
layanan ritel atau layanan grosir untuk bahan kimia; layanan ritel atau layanan grosir untuk bahan makanan hewani; layanan
ritel atau layanan grosir untuk dispenser disinfektan untuk toilet; layanan ritel atau layanan grosir untuk elemen mesin bukan
untuk kendaraan darat; layanan ritel atau layanan grosir untuk elemen mesin untuk kendaraan darat; layanan ritel atau
layanan grosir untuk furnitur; layanan ritel atau layanan grosir untuk instrumen fotografi dan peralatan; layanan ritel atau
layanan grosir untuk instrumen sinematografi dan peralatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk kertas dan alat tulis;
layanan ritel atau layanan grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, dentifrices, sabun dan deterjen; layanan ritel atau
layanan grosir untuk laminator untuk kantor dan penghancur kertas untuk penggunaan kantor; layanan ritel atau layanan grosir
untuk materi cetak; layanan ritel atau layanan grosir untuk mengukur atau menguji mesin dan instrumen; layanan ritel atau
layanan grosir untuk mengukur atau menguji mesin dan instrumen untuk hewan peliharaan; layanan ritel atau layanan grosir
untuk mesin dan alat pekerja logam; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau
layanan grosir untuk mesin medis dan peralatan dan peralatan dan instrumen dokter hewan; layanan ritel atau layanan grosir
untuk pakaian untuk tujuan medis dan bedah; layanan ritel atau layanan grosir untuk papan nama dan papan nama pintu.;
layanan ritel atau layanan grosir untuk peralatan dan instrumen laboratorium; layanan ritel atau layanan grosir untuk peralatan
optik dan instrumen; layanan ritel atau layanan grosir untuk persiapan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan pasokan
medis; layanan ritel atau layanan grosir untuk sarung tangan untuk tujuan medis; layanan ritel atau layanan grosir untuk tisu
basah; manajemen bisnis hotel; memberikan bantuan bisnis kepada orang lain dalam pengoperasian peralatan pengolahan
data yaitu komputer, mesin tik, mesin telex dan mesin kantor serupa lainnya; memberikan informasi ketenagakerjaan;
memberikan informasi mengenai penjualan komersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi
penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan perangko perdagangan; mengatur langganan surat kabar untuk orang
lain; pelelangan; penelitian pemasaran; penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan
pemroses kata; reproduksi dokumen; sewa bahan publisitas===
===Besi dan baja; Brankas; Carabiners; Spurs; anvils (landasan); batu pitons; bilik penyemprotan cat logam; blok swage;
cetakan logam untuk membentuk produk semen; crampons [memanjat besi]; dispenser handuk logam; ferrules logam untuk
tongkat dan berjalan-tongkat; fitting joinery logam; flensa logam; jaring kawat dan kain kasa; kait gantung topi logam; katrol
logam, pegas dan katup [tidak termasuk elemen mesin]; kotak alat logam, kosong; kotak surat logam; kunci logam; logam
nonferrous dan paduannya; makam logam dan plakat makam logam; memuat dan membongkar palet logam; ores logam;
papan nama tegak logam; patung logam.; pelat nama logam dan papan nama pintu; perangkat keras logam; pin cotter;
platform menyelam logam; reservoir logam; rumah kaca logam yang dapat diangkut untuk penggunaan rumah tangga; rumah
unggas sectional prefabrikasi logam; sambungan logam untuk pipa; suar logam, non-bercahaya; tali kawat; tanda-tanda jalan
logam, non-bercahaya dan non-mekanik; tangga logam dan tangga; tangki air logam untuk keperluan rumah tangga; terumbu
ikan buatan logam; titik kereta api; traverser untuk penanganan beban; turn-tables untuk penanganan beban; wadah kemasan
industri logam===
===Generator AC [alternator]; Generator DC; Mesin dan alat metalworking; Mesin pencuci piring; Motor AC dan motor DC
[tidak termasuk untuk kendaraan darat tetapi termasuk suku cadang untuk motor AC dan motor DC]; blender makanan listrik
untuk keperluan rumah tangga; elemen mesin, bukan untuk kendaraan darat; instalasi cuci kendaraan; kayu, woodworking,
atau veneer atau kayu lapis membuat mesin dan peralatan; kulit tanning mesin; memperbaiki atau memperbaiki mesin dan
peralatan; memuat-bongkar mesin dan peralatan; mesin cetak atau bookbinding dan peralatan; mesin cuci [binatu]; mesin dan
instrumen pneumatik atau hidrolik; mesin dan peralatan kerja batu; mesin dan peralatan manufaktur barang pecah belah;
mesin dan peralatan pengolahan kimia; mesin dan peralatan pengolahan makanan atau minuman; mesin dan peralatan
pertambangan; mesin dan peralatan tekstil; mesin dan peralatan untuk memproduksi barang-barang karet; mesin dan
peralatan untuk wax-polishing, listrik; mesin dan sistem manufaktur semikonduktor; mesin jahit; mesin kemasan atau
pembungkus dan peralatan; mesin konstruksi dan peralatan; mesin lukisan dan peralatan; mesin pemadatan limbah dan
peralatan untuk tujuan industri; mesin pemancingan industri; mesin pemotong rumput; mesin penghancur limbah dan
peralatan untuk tujuan industri; mesin pengolahan plastik dan peralatan; mesin pengolahan tembakau; mesin penjual otomatis;
mesin penyaluran bahan bakar untuk stasiun layanan; mesin pertanian dan alat pertanian selain; mesin stamping otomatis;
pembuatan pulp, pembuatan kertas atau mesin dan peralatan kerja kertas; pembuka pintu listrik; penggerak utama non-listrik,
bukan untuk kendaraan darat; penyedot debu; penyemprot daya untuk disinfektan, insektisida dan deodoran [bukan untuk
tujuan pertanian]; perangkat gambar tirai dioperasikan secara elektrik; perekat tape dispensing mesin; roda tembikar yang
dioperasikan dengan daya; sepatu membuat mesin; sikat dinamo.; sistem parkir mekanis; starter untuk motor dan mesin===
===Transportasi kereta api; bongkar muat kargo; broker untuk penyewaan, penjualan, pembelian atau penyewaan kapal;
distribusi listrik; jasa pergudangan; kapal piloting; kemasan barang; layanan bandara; layanan mengemudi kendaraan; layanan
parkir; layanan penghapusan; melakukan tur perjalanan; mengapung kembali kapal; mengawal tur perjalanan; menyediakan
fasilitas tambat kapal; menyediakan informasi jalan dan lalu lintas; menyediakan jalan tol; panas memasok [distribusi];
pengaturan perjalanan dan layanan reservasi, tidak termasuk yang untuk penginapan; penyediaan air [distribusi]; penyewaan
kapal; penyewaan mesin bongkar muat dan peralatan; penyewaan mesin kemasan atau pembungkus dan peralatan;
penyewaan mesin pembekuan dan peralatan untuk tujuan industri; penyewaan peralatan pompa bensin, bukan untuk
perbaikan dan pemeliharaan mobil.; penyewaan sepeda; penyewaan sistem parkir mekanis; penyimpanan sementara barangbarang pribadi; pialang barang; rental mobil; sewa freezer untuk keperluan rumah tangga; sewa kursi roda; sewa lemari esfreezer untuk keperluan rumah tangga; sewa pesawat; sewa ruang gudang; tempat parkir operasi; transportasi laut;
transportasi mobil; transportasi udara===
===Braiders [alat tangan]; Sendok; alat tangan; alat tangan berbilah atau runcing; berlangsung untuk pembuatan sepatu,
dioperasikan dengan tangan; besi datar listrik; bludgeons (di dalam nya); bulu mata pengeriting; cangkul [alat tangan]; garpu
[alat makan]; kapak es.; kasus cukur; manikur set; menggali garpu [garpu spading]; menyapu rumput, dioperasikan dengan
tangan; panci api untuk membawa arang hidup [juno]; pembuka kaleng,; pemegang pisau selam; pemotong pizza, non-listrik;
pemotong telur, non-listrik; penajam kapur pembuat gaun; penyemprot insektisida [alat tangan]; perapian bellows [alat tangan];
pesawat non-listrik untuk mengelupas blok bonito kering [pesawat katsuo-bushi]; pisau cukur listrik dan gunting rambut listrik;
pisau selam; set pedikur; setrika [alat tangan non-listrik]; slicers keju, non-listrik; tangan untuk rambut keriting, listrik; tong
api===
===Penghapusan sinar radiasi; Percetakan; Woodworking; bookbinding (mengikat buku); bordir; daur ulang limbah; kertas
memperlakukan dan bekerja; logam memperlakukan; memberikan informasi perawatan material; menyesuaikan atau
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membuat gaun; pemilahan dan pembuangan limbah dan sampah; pengolahan air; pengolahan anggota badan buatan atau
gigi buatan termasuk pengolahan bahan medis; pengolahan bambu, kulit pohon, rotan, tanaman merambat atau bahan nabati
mineral lainnya selain pengolahan bahan; pengolahan batu dan bahan mineral nonmetalik lainnya yang merawat; pengolahan
karet; pengolahan keramik; pengolahan kerang, kerak, gigi hewan, gading, tanduk hewan atau bahan hewan lainnya selain
pengolahan bulu; pengolahan makanan; pengolahan plastik, dan pengolahan resin lainnya; pengolahan ulang bahan bakar
nuklir; penyewaan mesin bookbinding; penyewaan mesin cetak dan peralatan; penyewaan mesin dan alat yang merawat
logam; penyewaan mesin dan peralatan manufaktur barang pecah belah; penyewaan mesin dan peralatan penghancur
limbah; penyewaan mesin dan peralatan pengolahan kimia; penyewaan mesin dan peralatan untuk pembuatan pulp,
pembuatan kertas, atau pembuatan kertas; penyewaan mesin dan peralatan untuk penebangan kayu, woodworking, atau
veneering atau pembuatan kayu lapis; penyewaan mesin dan peralatan untuk pengembangan film, pencetakan foto,
pembesaran foto atau finishing foto; penyewaan mesin dan peralatan untuk pengolahan makanan atau minuman; penyewaan
mesin daur ulang limbah dan peralatan; penyewaan mesin jahit; penyewaan mesin pemadatan limbah dan peralatan;
penyewaan mesin pengolahan tembakau; penyewaan mesin tekstil dan peralatan; penyewaan peralatan AC.; penyewaan
peralatan pendingin ruang untuk keperluan rumah tangga; perawatan atau pengolahan kain, pakaian atau bulu termasuk
pengeringan; photogravure, dan piring lainnya membuat; sewa mesin pembuat sepatu; sewa mesin rajut; sewa peralatan
pemurnian air; taksidermi; ukiran prangko penyegelan===
===Ozonisers [ozonator]; alarm gas; alarm kebakaran; alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; alat pemadam
kebakaran; aparat peringatan anti-pencurian; baterai dan sel; buzzer listrik; direkam disk video dan kaset video; elektroda,
selain elektroda las atau elektroda medis; elektrolit [sel elektrolit]; fireplugs (penyumbat api); gambar digital yang dapat
diunduh melalui jaringan komputer; helm pelindung; helm pelindung untuk olahraga; instrumen matematika; inti magnetik; jam
waktu [perangkat perekaman waktu]; kabel listrik dan kabel; kabel resistensi; kasir; koin menghitung atau menyortir mesin;
komputer dan periferalnya, program komputer, dan peralatan mesin elektronik lainnya dan bagian-bagiannya; konverter putar;
masker debu; masker gas; mekanisme untuk gerbang parkir mobil yang dioperasikan dengan koin; mengukur atau menguji
mesin dan instrumen; meninju mesin kantor kartu; mesin dan peralatan distribusi daya atau kontrol; mesin dan peralatan
sinematografi; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin fotografi dan peralatan; mesin optik dan peralatan; mesin
pemungutan suara; mesin penagihan; mesin penyalin foto; meter listrik atau magnetik dan penguji; nozel selang pemadam
kebakaran; pakaian selam untuk scuba diving; pengelasan masker; pengubah fase; peralatan cetak biru; peralatan dan
instrumen laboratorium; peralatan dan peralatan penyelamatan jiwa; peralatan pemeriksaan prangko; peralatan sinyal kereta
api, bercahaya atau mekanis; publikasi elektronik.; regulator untuk scuba diving; sabuk berat untuk scuba diving; segitiga
peringatan perincian kendaraan; simulator pelatihan olahraga; simulator untuk kemudi dan kontrol kendaraan; sirkuit
elektronik, disk magnetik, disk optik, disk optik magnetik, CD-ROM, DVD-ROM dan kaset magnetik yang direkam dengan
program untuk mesin video game arcade; sistem sprinkler untuk perlindungan kebakaran; tanda-tanda jalan, bercahaya atau
mekanis; tangki udara untuk scuba diving; telur-lilin; waktu dan tanggal stamping mesin===
===Memberikan informasi meteorologi; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan
perangkat lunak komputer; menyediakan program komputer pada jaringan data; merancang mesin, peralatan, instrumen
[termasuk bagian-bagiannya] atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan, dan instrumen tersebut; penelitian tentang
konstruksi bangunan atau perencanaan kota; pengujian atau penelitian pada mesin, peralatan dan instrumen; pengujian atau
penelitian tentang listrik; pengujian atau penelitian tentang pencegahan polusi; pengujian atau penelitian tentang teknik sipil;
pengujian, inspeksi atau penelitian obat-obatan, kosmetik atau bahan makanan; pengujian, inspeksi atau penelitian tentang
pertanian, peternakan atau perikanan; penyewaan alat ukur; penyewaan instrumen gambar teknis.; penyewaan komputer;
penyewaan peralatan dan instrumen laboratorium; saran teknologi yang berkaitan dengan komputer, mobil dan mesin industri;
survei geologi atau penelitian===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201545274
: 10/03/2020 00:00:00
:
: MISUMI Group Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5-1, Koraku 2-Chome, Bunkyo-ku Tokyo 112-8583
: HIROSE Fumihiko
: Broderie Bldg. 6F, 1-9-1 Nishi-shimbashi, Minato-ku Tokyo 105-0003

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue, yellow, white and black is/are claimed as a feature of the mark.
: 16, 17, 35, 6, 7, 39, 40, 8, 9, 42
: ===Alat tulis; Kue kering dan perekat lainnya untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; amplop penyegelan mesin untuk

540 Etiket

kantor; bendera kertas; duplikasi bantuan; duplikasi putar; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan rumah tangga;
foto [dicetak]; foto berdiri.; handuk kertas; handuk tangan higienis kertas; handuk tangan kertas; instrumen gambar; kantong
sampah kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kapur penjahit; kertas
cetak untuk banyak, selain mainan; kertas dan kardus; kertas shredders untuk penggunaan kantor; kuas dekorator; lilin
penyegelan; lukisan dan karya kaligrafi; materi cetak; menandai template; menangani mesin; mesin affixing cap otomatis;
mesin franking; mesin pemusnahan perangko; mesin tik; mimeograf; pengiriman tag; penulis cek; pita tinta; pola kertas; rautan
pensil listrik; reglet pencetak [prospek interline]; saputangan kertas; serbet meja kertas; spanduk kertas; stapler listrik untuk
kantor; taplak meja kertas; tipe pencetakan; wadah kertas, untuk kemasan===
===Asbes; Gasket; Mika, mentah atau sebagian diproses; asbes merasa; bahan isolasi listrik; bahan kedap suara wol batu,
bukan untuk tujuan bangunan; benang asbes; benang karet dan benang karet tertutup, bukan untuk penggunaan tekstil;
benang serat kimia dan benang, bukan untuk penggunaan tekstil; bubuk asbes.; hambatan anti-polusi mengambang; jaring
asbes; kabel asbes dan senar; kain asbes; karet stoppers; karet, mentah atau semi-bekerja; katup karet atau serat vulkanisir
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[tidak termasuk elemen mesin]; kemasan bersama; kemasan industri wadah karet; kertas asbes; kertas kondensor dalam sifat
isolator; mesin cuci karet atau serat vulkanisir; papan asbes; persimpangan untuk pipa bukan dari logam; sarung tangan
isolasi; serat kimia bukan untuk penggunaan tekstil; serat vulkanisir; tali karet dan tali; terpal plastik untuk tujuan pertanian;
tirai keselamatan asbes; tutup karet dan tutup untuk wadah kemasan industri; wol batu; wol terak; zat plastik, semi-olahan===
===Layanan periklanan dan publisitas; Singkatan; Transkripsi; analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; fungsi kantor
yaitu pengajuan dalam dokumen tertentu atau kaset magnetik; layanan agen ekspor-impor; layanan agen ketenagakerjaan;
layanan ritel atau layanan grosir untuk bahan kimia; layanan ritel atau layanan grosir untuk bahan makanan hewani; layanan
ritel atau layanan grosir untuk dispenser disinfektan untuk toilet; layanan ritel atau layanan grosir untuk elemen mesin bukan
untuk kendaraan darat; layanan ritel atau layanan grosir untuk elemen mesin untuk kendaraan darat; layanan ritel atau
layanan grosir untuk furnitur; layanan ritel atau layanan grosir untuk instrumen fotografi dan peralatan; layanan ritel atau
layanan grosir untuk instrumen sinematografi dan peralatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk kertas dan alat tulis;
layanan ritel atau layanan grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, dentifrices, sabun dan deterjen; layanan ritel atau
layanan grosir untuk laminator untuk kantor dan penghancur kertas untuk penggunaan kantor; layanan ritel atau layanan grosir
untuk materi cetak; layanan ritel atau layanan grosir untuk mengukur atau menguji mesin dan instrumen; layanan ritel atau
layanan grosir untuk mengukur atau menguji mesin dan instrumen untuk hewan peliharaan; layanan ritel atau layanan grosir
untuk mesin dan alat pekerja logam; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau
layanan grosir untuk mesin medis dan peralatan dan peralatan dan instrumen dokter hewan; layanan ritel atau layanan grosir
untuk pakaian untuk tujuan medis dan bedah; layanan ritel atau layanan grosir untuk papan nama dan papan nama pintu.;
layanan ritel atau layanan grosir untuk peralatan dan instrumen laboratorium; layanan ritel atau layanan grosir untuk peralatan
optik dan instrumen; layanan ritel atau layanan grosir untuk persiapan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan pasokan
medis; layanan ritel atau layanan grosir untuk sarung tangan untuk tujuan medis; layanan ritel atau layanan grosir untuk tisu
basah; manajemen bisnis hotel; memberikan bantuan bisnis kepada orang lain dalam pengoperasian peralatan pengolahan
data yaitu komputer, mesin tik, mesin telex dan mesin kantor serupa lainnya; memberikan informasi ketenagakerjaan;
memberikan informasi mengenai penjualan komersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi
penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan perangko perdagangan; mengatur langganan surat kabar untuk orang
lain; pelelangan; penelitian pemasaran; penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan
pemroses kata; reproduksi dokumen; sewa bahan publisitas===
===Besi dan baja; Brankas; Carabiners; Jangkar; Spurs; anvils (landasan); bahan logam untuk bangunan atau konstruksi;
batu pitons; bilik penyemprotan cat logam; blok swage; cetakan logam untuk membentuk produk semen; crampons [memanjat
besi]; dispenser handuk logam; ferrules logam untuk tongkat dan berjalan-tongkat; fitting joinery logam; flensa logam; jaring
kawat dan kain kasa; kait gantung topi logam; katrol logam, pegas dan katup [tidak termasuk elemen mesin]; kit perakitan
bangunan prefabrikasi logam; kotak alat logam, kosong; kotak surat logam; kunci logam; logam nonferrous dan paduannya;
makam logam dan plakat makam logam; memuat dan membongkar palet logam; mooring bollards logam; ores logam; papan
nama tegak logam; patung logam.; pelat nama logam dan papan nama pintu; perangkat keras logam; pin cotter; platform
menyelam logam; reservoir logam; rumah kaca logam yang dapat diangkut untuk penggunaan rumah tangga; rumah unggas
sectional prefabrikasi logam; sambungan logam untuk pipa; suar logam, non-bercahaya; tali kawat; tanda-tanda jalan logam,
non-bercahaya dan non-mekanik; tangga logam dan tangga; tangki air logam untuk keperluan rumah tangga; terumbu ikan
buatan logam; titik kereta api; traverser untuk penanganan beban; turn-tables untuk penanganan beban; wadah kemasan
industri logam; wadah logam untuk transportasi===
===Generator AC [alternator]; Generator DC; Mesin dan alat metalworking; Mesin pencuci piring; Motor AC dan motor DC
[tidak termasuk untuk kendaraan darat tetapi termasuk suku cadang untuk motor AC dan motor DC]; blender makanan listrik
untuk keperluan rumah tangga; elemen mesin, bukan untuk kendaraan darat; instalasi cuci kendaraan; kayu, woodworking,
atau veneer atau kayu lapis membuat mesin dan peralatan; kulit tanning mesin; memperbaiki atau memperbaiki mesin dan
peralatan; memuat-bongkar mesin dan peralatan; mesin cetak atau bookbinding dan peralatan; mesin cuci [binatu]; mesin dan
instrumen pneumatik atau hidrolik; mesin dan peralatan kerja batu; mesin dan peralatan manufaktur barang pecah belah;
mesin dan peralatan pengolahan kimia; mesin dan peralatan pengolahan makanan atau minuman; mesin dan peralatan
pertambangan; mesin dan peralatan tekstil; mesin dan peralatan untuk memproduksi barang-barang karet; mesin dan
peralatan untuk wax-polishing, listrik; mesin dan sistem manufaktur semikonduktor; mesin jahit; mesin kemasan atau
pembungkus dan peralatan; mesin konstruksi dan peralatan; mesin lukisan dan peralatan; mesin pemadatan limbah dan
peralatan untuk tujuan industri; mesin pemancingan industri; mesin pemotong rumput; mesin penghancur limbah dan
peralatan untuk tujuan industri; mesin pengolahan plastik dan peralatan; mesin pengolahan tembakau; mesin penjual otomatis;
mesin penyaluran bahan bakar untuk stasiun layanan; mesin pertanian dan alat pertanian selain; mesin stamping otomatis;
pembuatan pulp, pembuatan kertas atau mesin dan peralatan kerja kertas; pembuka pintu listrik; penggerak utama non-listrik,
bukan untuk kendaraan darat; penyedot debu; penyemprot daya untuk disinfektan, insektisida dan deodoran [bukan untuk
tujuan pertanian]; perangkat gambar tirai dioperasikan secara elektrik; perekat tape dispensing mesin; roda tembikar yang
dioperasikan dengan daya; sepatu membuat mesin; sikat dinamo.; sistem parkir mekanis; starter untuk motor dan mesin===
===Transportasi kereta api; bongkar muat kargo; broker untuk penyewaan, penjualan, pembelian atau penyewaan kapal;
distribusi listrik; jasa pergudangan; kapal piloting; kemasan barang; layanan bandara; layanan mengemudi kendaraan; layanan
parkir; layanan penghapusan; melakukan tur perjalanan; mengapung kembali kapal; mengawal tur perjalanan; menyediakan
fasilitas tambat kapal; menyediakan informasi jalan dan lalu lintas; menyediakan jalan tol; panas memasok [distribusi];
pasokan gas [distribusi]; pengaturan perjalanan dan layanan reservasi, tidak termasuk yang untuk penginapan; penyediaan air
[distribusi]; penyewaan kapal; penyewaan mesin bongkar muat dan peralatan; penyewaan mesin kemasan atau pembungkus
dan peralatan; penyewaan mesin pembekuan dan peralatan untuk tujuan industri; penyewaan peralatan pompa bensin bukan
untuk perbaikan dan pemeliharaan mobil.; penyewaan sepeda; penyewaan sistem parkir mekanis; penyimpanan sementara
barang-barang pribadi; pialang barang; rental mobil; sewa freezer untuk keperluan rumah tangga; sewa kursi roda; sewa
lemari es-freezer untuk keperluan rumah tangga; sewa pesawat; sewa ruang gudang; tempat parkir operasi; transportasi laut;
transportasi mobil; transportasi udara===
===Penghapusan sinar radiasi; Percetakan; Woodworking; bookbinding (mengikat buku); bordir; daur ulang limbah; kertas
memperlakukan dan bekerja; logam memperlakukan; memberikan informasi perawatan material; menyesuaikan atau
membuat gaun; pembesaran fotografi; pemilahan dan pembuangan limbah dan sampah; pemrosesan fotografi untuk
pembuatan piring; pencetakan fotografi; pengembangan film fotografi; pengolahan air; pengolahan anggota badan buatan atau
gigi buatan termasuk pengolahan bahan medis; pengolahan bambu, kulit pohon, rotan, tanaman merambat atau bahan nabati
mineral lainnya selain pengolahan bahan; pengolahan batu dan bahan mineral nonmetalik lainnya yang merawat; pengolahan
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film sinematografi; pengolahan karet; pengolahan keramik; pengolahan kerang, kerak, gigi hewan, gading, tanduk hewan atau
bahan hewan lainnya selain pengolahan bulu; pengolahan makanan; pengolahan plastik, dan pengolahan resin lainnya;
pengolahan ulang bahan bakar nuklir; penyewaan mesin bookbinding; penyewaan mesin cetak dan peralatan; penyewaan
mesin dan alat yang merawat logam; penyewaan mesin dan peralatan manufaktur barang pecah belah; penyewaan mesin dan
peralatan penghancur limbah; penyewaan mesin dan peralatan pengolahan kimia; penyewaan mesin dan peralatan untuk
pembuatan pulp, pembuatan kertas, atau pembuatan kertas; penyewaan mesin dan peralatan untuk penebangan kayu,
woodworking, atau veneering atau pembuatan kayu lapis; penyewaan mesin dan peralatan untuk pengembangan film,
pencetakan foto, pembesaran foto atau finishing foto; penyewaan mesin dan peralatan untuk pengolahan makanan atau
minuman; penyewaan mesin daur ulang limbah dan peralatan; penyewaan mesin jahit; penyewaan mesin pemadatan limbah
dan peralatan; penyewaan mesin pengolahan tembakau; penyewaan mesin tekstil dan peralatan; penyewaan peralatan AC.;
penyewaan peralatan pendingin ruang untuk keperluan rumah tangga; perawatan atau pengolahan kain, pakaian atau bulu
termasuk pengeringan; photogravure, dan piring lainnya membuat; sewa mesin pembuat sepatu; sewa mesin rajut; sewa
peralatan pemurnian air; taksidermi; ukiran prangko penyegelan===
===Pinset; Sendok; alat tangan berbilah atau runcing; alat tangan, dioperasikan dengan tangan, selain alat tangan berbilah
atau runcing; berlangsung untuk pembuatan sepatu, dioperasikan dengan tangan; besi datar listrik; bludgeons (di dalam nya);
braiders [alat tangan]; bulu mata pengeriting; cangkul [alat tangan]; garpu [alat makan]; kasus cukur; manikur set; menggali
garpu [garpu spading]; menyapu rumput, dioperasikan dengan tangan; panci api untuk membawa arang hidup [juno]; pembuka
kaleng,; pemegang pisau selam; pemotong pizza, non-listrik; pemotong telur, non-listrik; penajam kapur pembuat gaun;
penyemprot insektisida [alat tangan]; perapian bellows [alat tangan]; pesawat non-listrik untuk mengelupas blok bonito kering
[pesawat katsuo-bushi]; pisau cukur listrik dan gunting rambut listrik; pisau palet.; pisau selam; set pedikur; setrika [alat tangan
non-listrik]; slicers keju, non-listrik; sumbu es; tangan untuk rambut keriting, listrik; tong api===
===Ozonisers [ozonator]; alarm gas; alarm kebakaran; alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; alat pemadam
kebakaran; aparat peringatan anti-pencurian; aturan slide; baterai dan sel; buzzer listrik; catatan fonograf; direkam disk video
dan kaset video; dudukan film slide; elektroda, selain elektroda las atau elektroda medis; elektrolit [sel elektrolit]; film
sinematografi terbuka; film slide terbuka; fireplugs (penyumbat api); gambar digital yang dapat diunduh melalui jaringan
komputer; helm pelindung; helm pelindung untuk olahraga; instrumen matematika; inti magnetik; jam waktu [perangkat
perekaman waktu]; kabel listrik dan kabel; kabel resistensi; kacamata [kacamata dan kacamata]; kapal pemadam kebakaran;
kasir; koin menghitung atau menyortir mesin; komputer dan periferalnya, program komputer dan peralatan mesin elektronik
lainnya dan bagian-bagiannya; konverter putar; masker debu; masker gas; mekanisme untuk gerbang parkir mobil yang
dioperasikan dengan koin; mengukur atau menguji mesin dan instrumen; meninju mesin kantor kartu; mesin dan peralatan
distribusi daya atau kontrol; mesin dan peralatan sinematografi; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin fotografi dan
peralatan; mesin optik dan peralatan; mesin pemadam kebakaran; mesin pemungutan suara; mesin penagihan; mesin
penyalin foto; meter listrik atau magnetik dan penguji; metronom; nozel selang pemadam kebakaran; pakaian selam untuk
scuba diving; pakaian tahan api; pengelasan masker; pengubah fase; peralatan cetak biru; peralatan dan instrumen
laboratorium; peralatan dan peralatan penyelamatan jiwa; peralatan pemeriksaan prangko; peralatan sinyal kereta api,
bercahaya atau mekanis; program komputer yang dapat diunduh untuk video game komputer; publikasi elektronik.; regulator
untuk scuba diving; sabuk berat untuk scuba diving; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan; segitiga
peringatan perincian kendaraan; simulator pelatihan olahraga; simulator untuk kemudi dan kontrol kendaraan; sirkuit elektronik
dan CD-ROM direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam
dengan program untuk permainan genggam dengan tampilan kristal cair; sirkuit elektronik, disk magnetik, disk optik, disk optik
magnetik, CD-ROM, DVD-ROM dan kaset magnetik yang direkam dengan program untuk mesin video game arcade; sirkuit
elektronik, disk magnetik, disk optik, disk optik magnetik, CD-ROM, DVD-ROM dan kaset magnetik yang direkam dengan
program untuk video game konsumen; sistem sprinkler untuk perlindungan kebakaran; tanda-tanda jalan, bercahaya atau
mekanis; tangki udara untuk scuba diving; telur-lilin; waktu dan tanggal stamping mesin===
===Memberikan informasi meteorologi; Survei; desain arsitektur; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer,
atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; jasa desain; menyediakan program komputer pada jaringan data; merancang
mesin, peralatan, instrumen [termasuk bagian-bagiannya] atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan, dan instrumen
tersebut; penelitian tentang konstruksi bangunan atau perencanaan kota; pengujian atau penelitian pada mesin, peralatan dan
instrumen; pengujian atau penelitian tentang listrik; pengujian atau penelitian tentang pencegahan polusi; pengujian atau
penelitian tentang teknik sipil; pengujian, inspeksi atau penelitian obat-obatan, kosmetik atau bahan makanan; pengujian,
inspeksi atau penelitian tentang pertanian, peternakan atau perikanan; penyewaan alat ukur; penyewaan instrumen gambar
teknis.; penyewaan komputer; penyewaan peralatan dan instrumen laboratorium; saran teknologi yang berkaitan dengan
komputer, mobil dan mesin industri; survei geologi atau penelitian===
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komersial perizinan barang dan jasa orang lain; agen ekspor-impor di bidang energi; agen ketenagakerjaan; agen untuk
kontrak penjualan baterai surya, untuk orang lain; analisis data bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis;
analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis tentang keamanan informasi; analisis manajemen bisnis yang berkaitan
dengan pengurangan daya; bantuan bisnis atau saran tentang manajemen atau organisasi bisnis yang berkaitan dengan
penelitian bioteknologi; bantuan manajemen bisnis; fungsi kantor; fungsi kantor untuk manajemen layanan pelanggan dan
pembelian dan pengiriman barang; iklan billboard; iklan luar ruangan; iklan online pada jaringan komputer; iklan radio; iklan
secara berkala, brosur dan surat kabar; iklan televisi; informasi bisnis; informasi dan saran komersial bagi konsumen dalam
pilihan produk dan layanan; jasa ahli efisiensi bisnis; jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa manajemen personil; jasa
manajemen tenaga kerja; jasa pendampingan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor energi;
kompilasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi bisnis profesional; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan
layanan manajemen persediaan; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan layanan outsourcing; konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan penghematan biaya; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan penjualan produk pertanian; konsultasi
manajemen bisnis; konsultasi manajemen personil; konsultasi periklanan; konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis dan
merger; layanan agen ekspor-impor; layanan agen periklanan; layanan ahli efisiensi manajemen bisnis dengan kerjasama
sistem antara tenaga listrik yang dibeli dari perusahaan listrik dan pembangkit listrik in-house; layanan badan publisitas;
layanan informasi ekonomi untuk tujuan bisnis; layanan intermediasi komersial; layanan kliping berita; layanan manajemen
inventaris; layanan manajemen persediaan barang dan memberikan informasi yang berkaitan dengan; layanan pemasaran
dan pemasaran digital; layanan penasihat untuk manajemen bisnis; layanan pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan
jasa untuk bisnis lain]; layanan pengoptimalan mesin pencari; layanan periklanan digital; layanan publikasi teks periklanan;
layanan ritel atau layanan grosir untuk materi cetak; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin listrik dan peralatan;
manajemen administrasi outsourcing untuk perusahaan; manajemen bisnis dan administrasi; manajemen bisnis dan konsultasi
organisasi; manajemen bisnis, administrasi dan saran yang berkaitan dengan layanan outsourcing; manajemen data ter
komputerisasi informasi kesehatan pengguna; manajemen database ter komputerisasi; memberikan bantuan bisnis kepada
orang lain dalam pengoperasian peralatan pengolahan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin telex dan mesin kantor serupa
lainnya; memberikan informasi dan saran bisnis yang berkaitan dengan penggunaan listrik; memberikan informasi dan saran
yang berkaitan dengan manajemen bisnis yang berkaitan dengan pengenalan ICT (teknologi informasi dan komunikasi);
memberikan informasi dan saran yang berkaitan dengan manajemen bisnis, bisnis dan komersial; memberikan informasi
ketenagakerjaan; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan informasi mengenai penjualan komersial
produk pertanian dan produk olahan mereka; memberikan informasi pemasaran; memberikan informasi tentang hasil
pengumpulan big data.; memberikan informasi tentang hasil pengumpulan data log; mempromosikan barang dan jasa orang
lain melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan perangko perdagangan; mengatur kontrak
untuk pembelian dan penjualan produk pertanian dan produk olahan mereka, untuk orang lain; mengatur kontrak untuk
pembelian dan penjualan produk terkait energi; menyediakan ruang iklan; mesin kantor dan penyewaan peralatan; negosiasi
dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; organisasi pameran
perdagangan untuk tujuan periklanan; pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pembacaan meter jarak jauh
untuk listrik, gas dan air untuk tujuan penagihan; pembacaan meteran listrik untuk tujuan penagihan; pembuatan materi iklan;
pemrosesan administratif pesanan pembelian; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang
disediakan oleh perusahaan mail-order; penelitian bisnis; penelitian dan analisis pemasaran; penempatan instruktur;
pengajuan dokumen atau kaset magnetik [fungsi kantor]; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan data besar;
penilaian bisnis; penulisan teks publisitas; penyebaran masalah periklanan; penyelidikan bisnis; penyewaan materi publisitas
dan pemasaran; penyewaan peralatan kantor; perencanaan bisnis dan manajemen yang berkaitan dengan administrasi bisnis
klub olahraga; perencanaan periklanan; pertanyaan bisnis; promosi penjualan untuk orang lain; rujukan petani; saran
pemasaran; saran tentang pengoperasian sistem pemrosesan informasi menggunakan komputer; sewa bahan publisitas;
sistemisasi informasi ke dalam database komputer; studi bisnis===
===Fotografi; Mengajar; Menyelenggarakan, menyelenggarakan dan menyelenggarakan seminar, kuliah, lokakarya dan
pameran teknologi terkait ICT (teknologi informasi dan komunikasi) dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
Pelatihan; Pendidikan; Terjemahan.; arah atau presentasi drama; layanan instruksi; layanan pameran untuk dokumen yang
berkaitan dengan pertanian dan produksi produk pertanian; layanan pencitraan digital [fotografi] data gambar oleh ponsel;
layanan pencitraan digital [fotografi] oleh komputer dan memberikan informasi yang berkaitan dengan; layanan pencitraan
digital [fotografi] video dan memberikan informasi yang berkaitan dengan; layanan pendidikan; layanan pendidikan dan
instruksi yang berkaitan dengan keamanan informasi; layanan pendidikan dan instruksi yang berkaitan dengan pencegahan
bencana; layanan pendidikan dan instruksi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan, kecantikan dan diet; layanan
pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan produk pertanian, produk ternak, produk kelautan dan produk olahannya;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan tangan, olahraga atau pengetahuan umum;
layanan penerjemah bahasa; layanan permainan realitas virtual yang disediakan on-line dari jaringan komputer; layanan
videografi; memberikan pelatihan di bidang pertanian; mengedit materi dan teks cetak; mengedit publikasi elektronik;
menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas hiburan atau fasilitas bermain untuk simulasi pengalaman di ruang virtual
reality menggunakan teknologi grafis komputer; menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
pendidikan pertanian; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat
diunduh; menyelenggarakan, menyelenggarakan, dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya yang berkaitan dengan
pencegahan bencana; menyelenggarakan, menyelenggarakan, dan menyelenggarakan seminar, kursus, dan konferensi;
organisasi acara hiburan tidak termasuk film, acara, drama, pertunjukan musik, olahraga, pacuan kuda, balap sepeda, balapan
perahu dan balapan mobil; organisasi, mengatur dan menyelenggarakan acara pengalaman pertanian; organisasi, mengatur
dan menyelenggarakan kompetisi olahraga; penerbitan buku; penerbitan dan penyuntingan buku, surat kabar, dan majalah;
pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program radio dan televisi; penyediaan fasilitas permainan virtual
reality experience; penyediaan informasi tentang layanan pencitraan digital [fotografi]; penyewaan kaset magnetik yang
direkam gambar; penyewaan mesin hiburan dan peralatan; penyewaan mesin permainan dan peralatan; penyutradaraan
program radio dan televisi; perencanaan, penyuntingan, dan produksi publikasi; presentasi gambar bergerak; presentasi
pertunjukan musik; presentasi pertunjukan pertunjukan langsung; produksi dan perencanaan film rekaman video; produksi dan
presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi film rekaman video di bidang pendidikan,
budaya, hiburan atau olahraga [bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas]; produksi musik;
produksi program radio atau televisi; produksi video; referensi perpustakaan sastra dan catatan dokumenter; sewa buku; sewa
mainan; transfer know-how [pelatihan]===

Halaman 400 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201443581
: 11/03/2020 00:00:00
:
: Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Nauchno-Proizvodstvennoye

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ul. Mikluho-Maklaya, 16/10 RU-117997 Moscow
: Evgenia Levina, Trademark Attorney
: P.O. Box 107 RU-121059 Moscow

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Yanex
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10, 11
: ===Penganalisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; dispenser aerosol untuk tujuan medis; filter untuk sinar
ultraviolet, untuk tujuan medis.; lampu kuarsa untuk tujuan medis; lampu sinar ultraviolet untuk tujuan medis; lampu untuk
tujuan medis; peralatan dan instrumen medis; peralatan traksi untuk tujuan medis; vaporizers untuk tujuan medis===
===Peralatan disinfektan untuk keperluan medis; alat disinfektan; kacamata lampu.; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk
tujuan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528205
: 11/03/2020 00:00:00
: 88670864 28/10/2019 US
: OpenFin Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Broad, 35th Floor New York NY 10004
: Adam D. Mandell Millen, White, Zelano & Branigan, P.C.
: 2200 Clarendon Blvd., Ste 1400 Arlington VA 22201

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: OPENFIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Download webinar di bidang pengembangan perangkat lunak dan layanan keuangan; Perangkat lunak operasi komputer
yang dapat didownload; alat pengembangan perangkat lunak komputer yang dapat didownload; perangkat lunak komputer
untuk membangun, menyebarkan, menjalankan, mengelola dan mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak di bidang jasa
keuangan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh sepenuhnya disesuaikan untuk mengoperasikan dan mengakses
toko aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk membangun, menyebarkan, menjalankan,
mengelola, dan mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak di bidang layanan keuangan; perangkat lunak komputer yang
sepenuhnya disesuaikan untuk mengoperasikan dan mengakses toko aplikasi perangkat lunak.; perangkat lunak untuk
membangun, menyebarkan dan mengelola perangkat lunak, yaitu, aplikasi perangkat lunak dan perangkat lunak untuk
mengoperasikan dan mengakses toko aplikasi perangkat lunak di bidang layanan keuangan; perangkat lunak yang dapat
didownload untuk membangun, menyebarkan dan mengelola perangkat lunak, yaitu, aplikasi perangkat lunak dan perangkat
lunak untuk mengoperasikan dan mengakses toko aplikasi perangkat lunak di bidang layanan keuangan===
===Software sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan alat pengembangan perangkat lunak komputer; Software sebagai
layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak operasi komputer; komputasi awan yang menampilkan perangkat lunak
untuk digunakan dalam membangun, menyebarkan dan mengelola perangkat lunak, yaitu, aplikasi perangkat lunak dan
perangkat lunak untuk mengoperasikan dan mengakses toko aplikasi perangkat lunak di bidang layanan keuangan; komputasi
awan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam membangun, menyebarkan, menjalankan, mengelola dan
mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak di bidang jasa keuangan; komputasi awan yang menampilkan perangkat lunak
untuk digunakan dalam operasi dan mengakses toko aplikasi perangkat lunak.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530756
: 11/03/2020 00:00:00
: 40201924053Q 01/11/2019 SG
: Real Help Pte Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 Commonwealth Lane, #06-14 One Commonwealth Singapore 149544
:
:

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: taizjo
: Take it anywhere.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 25
: ===Payung; Tas.; dompet===
===Alas kaki; Bottoms [pakaian]; Olahraga; Pakaian; Ties [pakaian]; atasan [pakaian]; headwear; pakaian dalam; pakaian
luar; resmi; sabuk [pakaian].===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531577
: 11/03/2020 00:00:00
: 2020702953 26/01/2020 RU
: AdMe Trademarks Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: First Floor, Commercial House 1 Eden Island
:
: P.O. Box 35 RU-115193 Moscow

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: THESOUL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 41
: ===Layanan periklanan, yaitu, mempromosikan merek, barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang
lain dengan cara mendistribusikan iklan di Internet untuk orang lain.===
===Layanan hiburan, yaitu, menyediakan video online, tidak dapat diunduh, melalui jaringan digital, radio, televisi, satelit,
audio, video, aplikasi berbasis web, aplikasi ponsel, dan jaringan komputer yang menampilkan informasi di bidang hiburan,
gosip selebriti, animasi, budaya, seni, olahraga, hewan peliharaan, life hacks dan kebugaran; Layanan produksi animasi;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan konten hiburan multimedia digital dalam sifat artikel yang tidak dapat diunduh, video dan
foto di bidang hiburan, gosip selebriti, animasi, budaya, seni, olahraga, hewan peliharaan, life hacks dan kebugaran,
disediakan melalui internet; layanan hiburan, yaitu, pengembangan, pembuatan, produksi dan pasca produksi konten hiburan
situs web; layanan penerbitan video digital, audio, dan hiburan multimedia dalam sifat layanan rekaman, produksi, dan pasca
produksi di bidang musik dan video; layanan produksi video; menyediakan informasi hiburan melalui situs web yang
menampilkan berita dan informasi yang sedang tren di bidang acara dan hiburan saat ini, gosip selebriti, animasi, budaya,
seni, olahraga, hewan peliharaan, peretasan kehidupan, dan kebugaran; menyediakan video online, tidak dapat diunduh di
platform media sosial yang menampilkan instruksi dan informasi di bidang hiburan, gosip selebriti, animasi, budaya, seni,
olahraga, hewan peliharaan, peretasan kehidupan, dan kebugaran; produksi dan distribusi video web online, animasi, artikel
dan foto di bidang hiburan, gosip selebriti, budaya, seni, olahraga, hewan peliharaan, hacks kehidupan dan kebugaran.;
rekaman audio dan produksi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nanye Village, Gaozhuang Street Office, Laiwu District, Jinan 250000 Shandong
:
: 36F, Building A4-3, Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi Road,
High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: "JIN" means "gold", "SHI" means "time", "LING" means "order". The whole mark has no meaning.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 21
: ===Cangkir; Set minuman keras; Tusuk gigi; barang porselen; kain [kain] untuk dibersihkan.; kapal logam untuk membuat es
dan minuman es; kristal [Glassware]; penggunaan sehari-hari barang pecah belah (termasuk cangkir, piring, pot, crocks);
penyiram; teh Layanan [Tableware]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201531687
: 11/03/2020 00:00:00
:
: Jinan Shidai Wine Set Manufacturing Co., Ltd.

: M0020201533762
: 11/03/2020 00:00:00
:
: GUANGZHOU BAIYUN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: No.1 Yunan Road, Guangzhou Civilian Science & Technology Park, Baiyun District,
Guangzhou City Guangdong
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Beijing Voson Int’l Intellectual Property Attorney Co.,Ltd
: Room 206B, Yangguang Building, No.112, Xizhimenwai Street, Xicheng District
100044 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BAIYUN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1
: ===Lem untuk keperluan industri; Poliuretan; Polyurethane untuk keperluan industri; emulsi Polivinil asetat; menyembuhkan
agen; perekat untuk keperluan industri; plastisols; semen [metalurgi]; tragakan gusi untuk keperluan industri.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533983
: 11/03/2020 00:00:00
: 302020000017243 20/02/2020 IT
: ELECTRALINE 3PMARK S.p.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via dell'Artigianato, 2 I-20863 CONCOREZZO (MB)
: BUGNION S.p.A.
: Via Leone Pancaldo, 68 I-37138 Verona (VR)

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ELECTRALOCK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Perangkat listrik, instrumen listrik, peralatan listrik dan artikel listrik tidak termasuk dalam kelas lain, di colokan tertentu,
outlet listrik, outlet multi listrik, ekstensi, gulungan kabel listrik; peralatan dan instrumen untuk melakukan, mendistribusikan,
mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534102
: 11/03/2020 00:00:00
: 302019000070289 01/10/2019 IT
: MEDACTA INTERNATIONAL S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Strada Regina CH-6874 Castel San Pietro
: Alberto PELOSI C/o BUGNION S.P.A.
: Viale Lancetti 17 I-20158 Milano

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BIKINI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10
: ===Artikel ortopedi.; Peralatan dan instrumen bedah; implan ortopedi dan prostesis; perangkat dan instrumen untuk
memperbaiki dan memasukkan prostetik dan implan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534481
: 11/03/2020 00:00:00
: 2066450 03/02/2020 AU
: Commonwealth of Australia c/- Australian Trade and Investment Commission

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nishi Building L 2 2 Phillip Law St Canberra ACT 2601
:
: Level 65, MLC Centre, 19 Martin Place Sydney NSW 2000

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

566

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold.
: 35, 3, 36, 5, 39, 9, 41, 42, 43, 16, 24, 25, 28
: ===10 00 00:00:00,000 -; Layanan periklanan, promosi, dan pemasaran; Layanan promosi bisnis; administrasi komersial;
advokasi (mempromosikan, mempublikasikan atau mewakili kepentingan atau kekhawatiran orang lain); bantuan bisnis;
demonstrasi barang; eceran dan grosir barang (dengan cara apapun); informasi bisnis; jasa konsultasi perdagangan luar
negeri; kompilasi Statistik; kompilasi informasi ke dalam database komputer; layanan agen informasi bisnis; layanan informasi
bisnis yang berkaitan dengan penyediaan informasi wisatawan dan pengunjung; layanan konsultasi bisnis; layanan penasihat
yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan penasihat yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan promosi
ekspor; layanan promosi perdagangan; layanan ritel yang disediakan oleh jaringan komputer global, telepon, dan; melakukan
pameran dagang; mengatur acara bisnis; mengatur pameran untuk tujuan perdagangan; mengatur perkenalan bisnis;
mengumpulkan informasi bisnis; menyelenggarakan pameran untuk tujuan perdagangan; organisasi pameran dagang atau
pertunjukan untuk tujuan komersial atau periklanan; organisasi pameran perdagangan untuk tujuan komersial atau periklanan;
organisasi pameran perdagangan untuk tujuan komersial dan periklanan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau
periklanan; pengumpulan informasi komersial; pengumpulan informasi yang berkaitan dengan analisis pasar; penyediaan
informasi bisnis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi perdagangan; penyediaan informasi perdagangan luar
negeri; promosi (iklan) bisnis; promosi (iklan) perjalanan; promosi pariwisata (untuk orang lain); publisitas, manajemen bisnis,
administrasi bisnis dan layanan penelitian bisnis, termasuk semua layanan yang disediakan sehubungan dengan industri
pariwisata atau promosi australia; saran bisnis===
===Sabun, parfum, dan kosmetik termasuk perawatan kulit, perawatan rambut, perawatan tubuh, dan produk make-up;
bantalan tekstil diresapi dengan kosmetik; berjemur lotion; bubuk compacts (kosmetik); dokter gigi non-obat; handuk tangan
kertas diresapi dengan kosmetik; kosmetik non-obat; kosmetik non-obat dan persiapan perlengkapan mandi; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik warna untuk mata dan kulit; krim bergizi (kosmetik); krim malam; krim matahari dan gel; krim
penyamakan; krim perawatan kuku, gel, lotion; krim tubuh (kosmetik); lotion matahari; lotion pencekal matahari; lotion rambut;
minyak berjemur; minyak esensial; minyak pencekal matahari; minyak penyamakan kulit; minyak untuk tubuh dan kulit;
pelembab (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pembersihan, polishing, menjelajahi dan sediaan abrasif; penghilang cat
kuku; persiapan berjemur; persiapan binatu dan pembersihan; persiapan pemblokiran sinar matahari; persiapan penyamakan
kulit (kosmetik); persiapan untuk menghilangkan kosmetik; persiapan untuk ornamen tubuh.; produk perawatan kulit matahari;
semprotan untuk digunakan pada tubuh; susu berjemur; susu matahari; tints (kosmetik)===
===Asuransi; Layanan moneter; informasi investasi; investasi dana; investasi keuangan; jasa investasi properti komersial;
layanan penasihat yang berkaitan dengan investasi; manajemen investasi; pembiayaan investasi; penanaman Modal;
penelitian investasi; perencanaan investasi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estat===
===Disinfektan; Persiapan farmasi; Suplemen; antioksidan (suplemen makanan); bahan untuk menghentikan gigi, lilin gigi;
ekstrak tanaman dan herbal (suplemen makanan); fungisida, herbisida.; makanan dan minuman yang dietetika disesuaikan
untuk tujuan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan untuk
bayi; minuman vitamin dan mineral; obat herbal; persiapan hewan; persiapan mineral dan suplemen mineral; persiapan obat;
persiapan obat dan farmasi untuk perawatan tubuh, kuku, kulit, mulut dan rambut; persiapan perawatan tubuh obat dan
farmasi termasuk pembersih, krim, gel, lotion, semprotan, minyak, bubuk, balsem dan obat mujarab; persiapan sanitasi untuk
tujuan medis; persiapan untuk menghancurkan kutu; persiapan vitamin dan suplemen vitamin; plester, bahan untuk dressing;
produk farmasi alami; produk kesehatan obat; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; suplemen nutrisi; vitamin===
===Kemasan dan penyimpanan barang; Layanan pariwisata termasuk pemesanan perjalanan melalui kantor wisata,
transportasi dan layanan operator tur di kelas ini; informasi, penasihat dan layanan konsultasi sehubungan dengan layanan
tersebut; layanan agen wisata (perjalanan); layanan informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut;
layanan informasi sehubungan dengan perjalanan, pariwisata dan transportasi; layanan pemesanan perjalanan, termasuk
layanan reservasi ter komputerisasi dan layanan tiket; layanan pengaturan perjalanan; layanan transportasi penumpang;
mengatur kunjungan; mengatur transportasi; mengatur transportasi orang; mengatur tur; menyediakan informasi, termasuk
online, tentang transportasi; organisasi kapal pesiar; organisasi kunjungan; organisasi perjalanan; organisasi wisata;
penyediaan informasi perjalanan yang berkaitan dengan pariwisata; penyediaan informasi perjalanan, termasuk; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan pariwisata; penyediaan semua layanan tersebut secara elektronik, termasuk melalui internet;
tamasya (pariwisata)===
===Amplifier; Aparat untuk menerima, memperkuat, mengubah, menyamakan, mengendalikan, merekam, mentransmisikan,
mereproduksi, menyiarkan atau memproses suara, sinyal dan/atau gambar; DVD; Kamera; Penerima audio; Permainan
komputer; Register tunai, menghitung perangkat; amplifier audio; aparatus dan instrumen untuk melakukan, mengalihkan,
mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan sehubungan dengan smartphone, perangkat pda, komputer tablet dan perangkat elektronik digital portabel dan
genggam lainnya; asisten digital pribadi; cakram audio; cakram dan kaset magnetik semua untuk rekaman suara dan / atau
video; cakram magnetik; cakram magnetik kosong; cakram magneto-optik; cakram magneto-optik kosong; cakram perekaman
magnetik; cakramet; compact disc audio reproducer (mereproduksi audio compact disc); compact disc termasuk cd-roms;
digitizer video; disk optik, termasuk cakram di mana bahan audio, bahan visual, bahan audio-visual, data, program televisi,
film, gambar atau suara atau dapat direkam; film video, termasuk video musik yang direkam sebelumnya; hard disk drive; hard
drive (hard drive); ilmiah, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, penimbangan, pengukuran,
sinyal, mendeteksi, pengujian, memeriksa, menyelamatkan jiwa dan mengajar aparat dan instrumen; kacamata hitam;
kacamata.; kamera video; kamera video dikombinasikan dengan perekam video / pemain; kaset audio; kaset magnetik
kosong; kaset video dan kaset video; kasus untuk cakram optik; komputer dan perangkat periferal komputer; komputer pribadi;
kotak dan peralatan set-top televisi; magnet; media di mana video, game komputer, dan perangkat lunak komputer direkam
sebelumnya; media penyimpanan digital; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media
perekaman dan penyimpanan analog atau analog kosong; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin;
mengatur kotak atas; merekam cakram; mini-disk; monitor untuk sinyal televisi; mp3 pemain dan perekam; pemain rekaman;
pembawa data magnetik dan kaset magnetik; pemutar CD; pemutar video/perekam hard disk; pemutar/perekam audio hard
disk; pemutar/perekam cakram audio; pemutar/perekam cakram video; pemutar/perekam rekaman video; penerima radio;
penerima, pemancar, dan antena, termasuk untuk program siaran satelit; peralatan audio; peralatan dan peralatan periferal
komputer (termasuk modem); peralatan dan peralatan telekomunikasi dan komunikasi; peralatan laser; peralatan pengolahan
data; peralatan perekaman akustik; peralatan radio dan televisi; peralatan reproduksi akustik; peralatan untuk teknologi
pengambilan informasi terpandu dan nirkabel; peralatan untuk televisi kabel; peralatan yang mencakup sirkuit terpadu atau
chip memori; perangkat komunikasi; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi komputer termasuk untuk memutar, merekam
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dan mengedit suara, gambar dan sinyal data; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras termasuk program
komputer, cd-rom, floppy disk, media penyimpanan digital dan komputer interaktif, datacasting, multi-media, situs web dan
perangkat lunak internet, firmware dan produk perangkat keras; perekam pita audio magnetik dan / atau reproducer; prarekaman dan kosong audio, video dan / atau komputer penyimpanan data dan pengambilan media dan aparat; proyektor lcd;
proyektor televisi, audio-visual, video, dan data; publikasi elektronik; rekaman audio; rekaman hiburan; speaker audio; suku
cadang, suku cadang pengganti, fitting, dan aksesori untuk; telepon selular; televisi lcd; televisi, termasuk televisi proyeksi;
tuner radio; video disc reproducer (mereproduksi cakram video)===
===Hiburan; Pendidikan; kegiatan olahraga dan budaya; layanan hiburan, termasuk, produksi film, televisi, radio, acara video
yang berkaitan dengan pariwisata, industri pariwisata Australia, perjalanan dan liburan, termasuk penyediaan layanan tersebut
secara online; layanan pemesanan dan tiket untuk acara olahraga, hiburan, budaya, dan pendidikan; layanan pendidikan
bisnis; layanan penerbitan, termasuk penerbitan majalah, buku, peta, brosur dan dokumen lainnya, dan publikasi informasi
(tidak dapat diunduh) pada jaringan komputer global; layanan perpustakaan fotografi; mengatur kompetisi; menjalankan acara
olahraga; menyediakan pelatihan; menyelenggarakan konferensi bisnis; menyelenggarakan, menyelenggarakan dan
menyediakan seminar, konferensi, simposium, dan lokakarya, termasuk seminar, konferensi, simposium, dan lokakarya dalam
kaitannya dengan perdagangan internasional, karir dan ekonomi; pendampingan (pendidikan dan pelatihan); penelitian
pendidikan===
===Analisis industri, penelitian industri dan jasa desain industri; Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer; Jasa ilmiah dan teknologi dan penelitian dan desain yang terkait dengannya; Layanan kontrol dan otentikasi
kualitas; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS)===
===Penyediaan dan reservasi layanan hotel dan akomodasi; akomodasi sementara; kafe, restoran, bar, rumah umum,
penginapan, bar makanan ringan, dan layanan akomodasi di kelas ini yang berkaitan dengan pariwisata, industri pariwisata
Australia, perjalanan dan liburan, termasuk layanan pemesanan komputer, lokasi akomodasi, layanan pemesanan dan
pemesanan, pemesanan layanan katering; layanan agen pemesanan akomodasi wisata di kelas ini; layanan kafe dan
restoran, katering, penyediaan makanan dan minuman; layanan konsultasi yang diberikan kepada industri perhotelan
pariwisata; layanan perhotelan pariwisata semua termasuk dalam kelas ini; memberikan informasi dan konsultasi termasuk
online sehubungan dengan layanan tersebut.; menyediakan fasilitas untuk mengoordinasikan dan menyelenggarakan
pameran, termasuk pameran yang berkaitan dengan pariwisata, industri pariwisata Australia, perjalanan dan liburan; saran
dan representasi akomodasi perjalanan dan perhotelan pariwisata===
===Buku; Newsletter; Pena.; Serbet; alat tulis; album; bahan pengajaran dan pengajaran (kecuali peralatan); bahan plastik
untuk kemasan (tidak termasuk dalam kelas lain); blok cetak dan publikasi di kelas ini; buku, majalah, kartu pos, tanda buku,
bantalan memo, foto, peta, kalender, kartu, gambar, poster, alat tulis, stiker di kelas ini; film plastik untuk pembungkus; fotofoto; jurnal perdagangan; kantong kertas atau plastik; kartu ucapan; kertas lilin; kertas pembungkus dan kertas tisu; kertas,
kardus dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas lain; kuas cat; manual (materi
cetak); materi cetakan; materi pengikatan buku; materi seniman; panduan (materi cetak); taplak meja kertas===
===Handuk.; Tekstil dan substitusi untuk tekstil; linen rumah tangga; tirai dari tekstil atau plastik===
===Kaus kaki; Pakaian, penutup kepala, alas kaki; artikel pakaian; masker mata; topi renang.===
===Permainan, mainan dan mainan; Senam dan olahraga artikel; alat permainan video; barang olahraga atletik dan peralatan
olahraga; dekorasi untuk pohon natal; mainan lunak.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534522
: 11/03/2020 00:00:00
: 2066451 03/02/2020 AU
: Commonwealth of Australia c/- Australian Trade and Investment Commission

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nishi Building L 2 2 Phillip Law St Canberra ACT 2601
:
: Level 65, MLC Centre, 19 Martin Place Sydney NSW 2000

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold.
: 35, 3, 36, 5, 39, 9, 41, 42, 43, 16, 24, 25, 28
: ===10 00 00:00:00,000 -; Layanan periklanan, promosi, dan pemasaran; Layanan promosi bisnis; administrasi komersial;

540 Etiket

advokasi (mempromosikan, mempublikasikan atau mewakili kepentingan atau kekhawatiran orang lain); bantuan bisnis;
demonstrasi barang; eceran dan grosir barang (dengan cara apapun); informasi bisnis; jasa konsultasi perdagangan luar
negeri; kompilasi Statistik; kompilasi informasi ke dalam database komputer; layanan agen informasi bisnis; layanan informasi
bisnis yang berkaitan dengan penyediaan informasi wisatawan dan pengunjung; layanan konsultasi bisnis; layanan penasihat
yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan penasihat yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan promosi
ekspor; layanan promosi perdagangan; layanan ritel yang disediakan oleh jaringan komputer global, telepon, dan; melakukan
pameran dagang; mengatur acara bisnis; mengatur pameran untuk tujuan perdagangan; mengatur perkenalan bisnis;
mengumpulkan informasi bisnis; menyelenggarakan pameran untuk tujuan perdagangan; organisasi pameran dagang atau
pertunjukan untuk tujuan komersial atau periklanan; organisasi pameran perdagangan untuk tujuan komersial atau periklanan;
organisasi pameran perdagangan untuk tujuan komersial dan periklanan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau
periklanan; pengumpulan informasi komersial; pengumpulan informasi yang berkaitan dengan analisis pasar; penyediaan
informasi bisnis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi perdagangan; penyediaan informasi perdagangan luar
negeri; promosi (iklan) bisnis; promosi (iklan) perjalanan; promosi pariwisata (untuk orang lain); publisitas, manajemen bisnis,
administrasi bisnis dan layanan penelitian bisnis, termasuk semua layanan yang disediakan sehubungan dengan industri
pariwisata atau promosi australia; saran bisnis===
===Sabun, parfum, dan kosmetik termasuk perawatan kulit, perawatan rambut, perawatan tubuh, dan produk make-up;
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bantalan tekstil diresapi dengan kosmetik; berjemur lotion; bubuk compacts (kosmetik); dokter gigi non-obat; handuk tangan
kertas diresapi dengan kosmetik; kosmetik non-obat; kosmetik non-obat dan persiapan perlengkapan mandi; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik warna untuk mata dan kulit; krim bergizi (kosmetik); krim malam; krim matahari dan gel; krim
penyamakan; krim perawatan kuku, gel, lotion; krim tubuh (kosmetik); lotion matahari; lotion pencekal matahari; lotion rambut;
minyak berjemur; minyak esensial; minyak pencekal matahari; minyak penyamakan kulit; minyak untuk tubuh dan kulit;
pelembab (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pembersihan, polishing, menjelajahi dan sediaan abrasif; penghilang cat
kuku; persiapan berjemur; persiapan binatu dan pembersihan; persiapan pemblokiran sinar matahari; persiapan penyamakan
kulit (kosmetik); persiapan untuk menghilangkan kosmetik; persiapan untuk ornamen tubuh.; produk perawatan kulit matahari;
semprotan untuk digunakan pada tubuh; susu berjemur; susu matahari; tints (kosmetik)===
===Asuransi; Layanan moneter; informasi investasi; investasi dana; investasi keuangan; jasa investasi properti komersial;
layanan penasihat yang berkaitan dengan investasi; manajemen investasi; pembiayaan investasi; penanaman Modal;
penelitian investasi; perencanaan investasi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estat===
===Disinfektan; Persiapan farmasi; Suplemen; antioksidan (suplemen makanan); bahan untuk menghentikan gigi, lilin gigi;
ekstrak tanaman dan herbal (suplemen makanan); fungisida, herbisida.; makanan dan minuman yang dietetika disesuaikan
untuk tujuan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan untuk
bayi; minuman vitamin dan mineral; obat herbal; persiapan hewan; persiapan mineral dan suplemen mineral; persiapan obat;
persiapan obat dan farmasi untuk perawatan tubuh, kuku, kulit, mulut dan rambut; persiapan perawatan tubuh obat dan
farmasi termasuk pembersih, krim, gel, lotion, semprotan, minyak, bubuk, balsem dan obat mujarab; persiapan sanitasi untuk
tujuan medis; persiapan untuk menghancurkan kutu; persiapan vitamin dan suplemen vitamin; plester, bahan untuk dressing;
produk farmasi alami; produk kesehatan obat; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; suplemen nutrisi; vitamin===
===Kemasan dan penyimpanan barang; Layanan pariwisata termasuk pemesanan perjalanan melalui kantor wisata,
transportasi dan layanan operator tur di kelas ini; informasi, penasihat dan layanan konsultasi sehubungan dengan layanan
tersebut; layanan agen wisata (perjalanan); layanan informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut;
layanan informasi sehubungan dengan perjalanan, pariwisata dan transportasi; layanan pemesanan perjalanan, termasuk
layanan reservasi ter komputerisasi dan layanan tiket; layanan pengaturan perjalanan; layanan transportasi penumpang;
mengatur kunjungan; mengatur transportasi; mengatur transportasi orang; mengatur tur; menyediakan informasi, termasuk
online, tentang transportasi; organisasi kapal pesiar; organisasi kunjungan; organisasi perjalanan; organisasi wisata;
penyediaan informasi perjalanan yang berkaitan dengan pariwisata; penyediaan informasi perjalanan, termasuk; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan pariwisata; penyediaan semua layanan tersebut secara elektronik, termasuk melalui internet;
tamasya (pariwisata)===
===Amplifier; Aparat untuk menerima, memperkuat, mengubah, menyamakan, mengendalikan, merekam, mentransmisikan,
mereproduksi, menyiarkan atau memproses suara, sinyal dan/atau gambar; DVD; Kamera; Penerima audio; Permainan
komputer; Register tunai, menghitung perangkat; amplifier audio; aparatus dan instrumen untuk melakukan, mengalihkan,
mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan sehubungan dengan smartphone, perangkat pda, komputer tablet dan perangkat elektronik digital portabel dan
genggam lainnya; asisten digital pribadi; cakram audio; cakram dan kaset magnetik semua untuk rekaman suara dan / atau
video; cakram magnetik; cakram magnetik kosong; cakram magneto-optik; cakram magneto-optik kosong; cakram perekaman
magnetik; cakramet; compact disc audio reproducer (mereproduksi audio compact disc); compact disc termasuk cd-roms;
digitizer video; disk optik, termasuk cakram di mana bahan audio, bahan visual, bahan audio-visual, data, program televisi,
film, gambar atau suara atau dapat direkam; film video, termasuk video musik yang direkam sebelumnya; hard disk drive; hard
drive (hard drive); ilmiah, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, penimbangan, pengukuran,
sinyal, mendeteksi, pengujian, memeriksa, menyelamatkan jiwa dan mengajar aparat dan instrumen; kacamata hitam;
kacamata.; kamera video; kamera video dikombinasikan dengan perekam video / pemain; kaset audio; kaset magnetik
kosong; kaset video dan kaset video; kasus untuk cakram optik; komputer dan perangkat periferal komputer; komputer pribadi;
kotak dan peralatan set-top televisi; magnet; media di mana video, game komputer, dan perangkat lunak komputer direkam
sebelumnya; media penyimpanan digital; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media
perekaman dan penyimpanan analog atau analog kosong; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin;
mengatur kotak atas; merekam cakram; mini-disk; monitor untuk sinyal televisi; mp3 pemain dan perekam; pemain rekaman;
pembawa data magnetik dan kaset magnetik; pemutar CD; pemutar video/perekam hard disk; pemutar/perekam audio hard
disk; pemutar/perekam cakram audio; pemutar/perekam cakram video; pemutar/perekam rekaman video; penerima radio;
penerima, pemancar, dan antena, termasuk untuk program siaran satelit; peralatan audio; peralatan dan peralatan periferal
komputer (termasuk modem); peralatan dan peralatan telekomunikasi dan komunikasi; peralatan laser; peralatan pengolahan
data; peralatan perekaman akustik; peralatan radio dan televisi; peralatan reproduksi akustik; peralatan untuk teknologi
pengambilan informasi terpandu dan nirkabel; peralatan untuk televisi kabel; peralatan yang mencakup sirkuit terpadu atau
chip memori; perangkat komunikasi; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi komputer termasuk untuk memutar, merekam
dan mengedit suara, gambar dan sinyal data; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras termasuk program
komputer, cd-rom, floppy disk, media penyimpanan digital dan komputer interaktif, datacasting, multi-media, situs web dan
perangkat lunak internet, firmware dan produk perangkat keras; perekam pita audio magnetik dan / atau reproducer; prarekaman dan kosong audio, video dan / atau komputer penyimpanan data dan pengambilan media dan aparat; proyektor lcd;
proyektor televisi, audio-visual, video, dan data; publikasi elektronik; rekaman audio; rekaman hiburan; speaker audio; suku
cadang, suku cadang pengganti, fitting, dan aksesori untuk; telepon selular; televisi lcd; televisi, termasuk televisi proyeksi;
tuner radio; video disc reproducer (mereproduksi cakram video)===
===Hiburan; Pendidikan; kegiatan olahraga dan budaya; layanan hiburan, termasuk, produksi film, televisi, radio, acara video
yang berkaitan dengan pariwisata, industri pariwisata Australia, perjalanan dan liburan, termasuk penyediaan layanan tersebut
secara online; layanan pemesanan dan tiket untuk acara olahraga, hiburan, budaya, dan pendidikan; layanan pendidikan
bisnis; layanan penerbitan, termasuk penerbitan majalah, buku, peta, brosur dan dokumen lainnya, dan publikasi informasi
(tidak dapat diunduh) pada jaringan komputer global; layanan perpustakaan fotografi; mengatur kompetisi; menjalankan acara
olahraga; menyediakan pelatihan; menyelenggarakan konferensi bisnis; menyelenggarakan, menyelenggarakan dan
menyediakan seminar, konferensi, simposium, dan lokakarya, termasuk seminar, konferensi, simposium, dan lokakarya dalam
kaitannya dengan perdagangan internasional, karir dan ekonomi; pendampingan (pendidikan dan pelatihan); penelitian
pendidikan===
===Analisis industri, penelitian industri dan jasa desain industri; Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer; Jasa ilmiah dan teknologi dan penelitian dan desain yang terkait dengannya; Layanan kontrol dan otentikasi
kualitas; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS)===

Halaman 406 dari 595

===Penyediaan dan reservasi layanan hotel dan akomodasi; akomodasi sementara; kafe, restoran, bar, rumah umum,
penginapan, bar makanan ringan, dan layanan akomodasi di kelas ini yang berkaitan dengan pariwisata, industri pariwisata
Australia, perjalanan dan liburan, termasuk layanan pemesanan komputer, lokasi akomodasi, layanan pemesanan dan
pemesanan, pemesanan layanan katering; layanan agen pemesanan akomodasi wisata di kelas ini; layanan kafe dan
restoran, katering, penyediaan makanan dan minuman; layanan konsultasi yang diberikan kepada industri perhotelan
pariwisata; layanan perhotelan pariwisata semua termasuk dalam kelas ini; memberikan informasi dan konsultasi termasuk
online sehubungan dengan layanan tersebut.; menyediakan fasilitas untuk mengoordinasikan dan menyelenggarakan
pameran, termasuk pameran yang berkaitan dengan pariwisata, industri pariwisata Australia, perjalanan dan liburan; saran
dan representasi akomodasi perjalanan dan perhotelan pariwisata===
===Buku; Newsletter; Pena.; Serbet; alat tulis; album; bahan pengajaran dan pengajaran (kecuali peralatan); bahan plastik
untuk kemasan (tidak termasuk dalam kelas lain); blok cetak dan publikasi di kelas ini; buku, majalah, kartu pos, tanda buku,
bantalan memo, foto, peta, kalender, kartu, gambar, poster, alat tulis, stiker di kelas ini; film plastik untuk pembungkus; fotofoto; jurnal perdagangan; kantong kertas atau plastik; kartu ucapan; kertas lilin; kertas pembungkus dan kertas tisu; kertas,
kardus dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas lain; kuas cat; manual (materi
cetak); materi cetakan; materi pengikatan buku; materi seniman; panduan (materi cetak); taplak meja kertas===
===Handuk.; Tekstil dan substitusi untuk tekstil; linen rumah tangga; tirai dari tekstil atau plastik===
===Kaus kaki; Pakaian, penutup kepala, alas kaki; artikel pakaian; masker mata; topi renang.===
===Permainan, mainan dan mainan; Senam dan olahraga artikel; alat permainan video; barang olahraga atletik dan peralatan
olahraga; dekorasi untuk pohon natal; mainan lunak.===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535440
: 11/03/2020 00:00:00
:
: VIRBAC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D F-06516 CARROS
:
: G Floor, 49, Hang Chuoi Street, Pham inh Ho Ward, Hai Ba Trung District Hanoi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PRAZICOAT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Persiapan hewan termasuk persiapan hewan yang digunakan untuk budidaya; makanan dan zat dietetik yang disesuaikan
untuk penggunaan dan budidaya hewan; persiapan sanitasi untuk penggunaan hewan; suplemen diet untuk penggunaan
hewan dan akuakultur.===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539489
: 11/03/2020 00:00:00
: 018124721 13/09/2019 EM
: SABIC Global Technologies B.V.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Plasticslaan 1 NL-4612 PX Bergen op Zoom
: William James KOPACZ
: 129 boulevard Saint Germain F-75006 Paris

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TRUCIRCLE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 40, 42
: ===Bahan kimia dan plastik yang tidak diproses, yaitu, polimer; resin polimer yang tidak diproses.===
===Jasa konsultasi di bidang proses manufaktur.===
===Jasa konsultasi di bidang pengembangan produk, dan/atau desain produk untuk produk yang diproduksi dari bahan kimia
dan/atau plastik; layanan konsultasi untuk mengurangi konsumsi sumber daya dalam pembuatan produk dan/atau
memfasilitasi daur ulang produk.===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539581
: 11/03/2020 00:00:00
: 30 2020 103 278 10/03/2020 DE
: Refratechnik Holding GmbH

Alamat Pemohon

: Adalperostraße 82 85737 Ismaning

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft MbB - Patentanwälte
: Hollerallee 32 28209 Bremen

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RASIC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 19
: ===Bahan konstruksi refraktori, bukan logam; Batu; bahan konstruksi refraktori [non-logam] untuk menutupi logam cair; bahan
konstruksi refraktori, bukan logam, termasuk bahan konstruksi refraktori, yang terdiri dari format batu tunggal dan / atau bahan
bangunan prefabrikasi; batu bata refraktori; batu bata refraktori, bukan logam untuk menutupi logam cair; batu bata tahan api
atas dasar bauksit, silikon dan karbida.; batu buatan; massa untuk pembuatan lapisan tahan api, semen tahan api, beton
tahan api; mineral non-logam untuk bangunan atau konstruksi; mortir refraktori; semen tahan api===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201540359
: 11/03/2020 00:00:00
:
: Citromax Group, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 444 Washington Avenue Carlstadt NJ 07072
: David M. Perry Blank Rome LLP
: One Logan Square 8th Floor Philadelphia PA 19103

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 33, 3, 29, 30, 31
: ===Basis minuman dan konsentrat, yaitu, berkonsentrasi untuk digunakan dalam persiapan minuman olahraga, konsentrat
untuk membuat minuman buah; Emulsi minuman dalam sifat sirup untuk membuat minuman non-alkohol.; Esensi non-alkohol
untuk membuat minuman non-alkohol, bukan dalam sifat minyak esensial, yaitu esensi dan ekstrak jeruk untuk persiapan air
mineral dan minuman ringan; Jus buah pekat; Limun; dasar jus buah; jus buah dan minuman buah; jus buah, yaitu, jus lemon
dan jus blueberry untuk digunakan dalam persiapan minuman; konsentrat buah dan pure yang digunakan sebagai bahan
minuman; konsentrat jus buah; lemon labu; sirup untuk membuat limun; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk
minuman===
===Ekstrak alkohol; Esensi alkoholik, yaitu, esensi untuk pembuatan minuman keras, bukan dalam sifat minyak esensial.;
esensi alkoholik===
===Minyak atsiri dalam bentuk oleoresins; Minyak atsiri untuk minuman penyedap rasa; Minyak atsiri untuk penggunaan
pribadi; Minyak atsiri untuk penyedap makanan; Penyedap makanan yang disiapkan dari minyak esensial; Penyedap
makanan, menjadi minyak esensial; Penyedap rasa, yaitu, penyedap makanan yang disiapkan dari minyak esensial; Produk
minyak jeruk esensial, yaitu, campuran minyak jeruk lemon dan varietas jeruk lainnya untuk aplikasi makanan, minuman,
wewangian dan wewangian.; minyak esensial===
===Kulit buah; bubur buah.===
===Citrus Oils yaitu, penyedap makanan menjadi minyak non-esensial; Penyedap rasa, yaitu, penyedap makanan menjadi
minyak non-esensial; Rasa untuk makanan dan minuman, yaitu, penambah rasa yang digunakan dalam produk makanan dan
minuman; aditif penyedap makanan untuk tujuan non-gizi tidak menjadi minyak esensial; penambah rasa yang digunakan
dalam produk makanan dan minuman, yaitu, perasa jeruk kering dan perasa jus kering.; penyedap rasa dan bumbu, yaitu,
penyedap makanan, selain minyak esensial, dan bumbu; produk rempah-rempah, yaitu, rempah-rempah; sirup penyedap
rasa, yaitu, sirup untuk penyedap makanan atau minuman===
===Lemon segar; blueberry mentah.; blueberry segar; blueberry yang tidak diproses; lemon mentah; lemon yang tidak
diproses===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201544431
: 11/03/2020 00:00:00
:
: MEDACTA INTERNATIONAL S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: STRADA REGINA CH-6874 CASTEL SAN PIETRO
: Alberto PELOSI C/o BUGNION S.P.A.
: Viale Lancetti 17 I-20158 Milano

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: AMIS

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 42, 10
: ===Layanan ilmiah dan teknologi di bidang bedah invasif minimal; analisis industri dan penelitian di bidang bedah invasif
minimal; analisis industri dan penelitian di bidang pengembangan dan optimalisasi prosedur operasi invasif minimal; desain
dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer di bidang bedah invasif minimal.; layanan ilmiah dan
teknologi di bidang pengembangan dan optimalisasi prosedur operasi invasif minimal===
===Peralatan bedah dan instrumen, khususnya meja operasi; Shaft; artikel ortopedi, yaitu implan pinggul, batang, cangkir
asettabular; implan ortopedi dan prostesis, khususnya sendi buatan; instrumen untuk digunakan dalam pemasangan prostesis
ortopedi; meja operasi untuk penggunaan bedah; meja untuk operasi; peralatan ortopedi untuk peregangan dan / atau
memegang bagian tubuh; semua barang di atas dalam sifat instrumen bedah ortopedi, tidak ada barang tersebut untuk
digunakan dalam kaitannya dengan alat diagnostik dan pengujian untuk analisis sel dan molekul.; tabel instrumen medis; tabel
perawatan pasien; tabel prosedur medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201545134
: 11/03/2020 00:00:00
:
: Seilin & Co.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 11-18, Aobadai 1-chome, Meguro-ku Tokyo 153-0042
: NAKAZATO Kouichi
: A-TOM Kojimachi Tower 5F, 4-4-7, Kojimachi, Chiyoda-ku Tokyo 102-0083

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BLUE BLUE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 35, 24, 25, 14
: ===Batang; Handbags; Horseshoes; Kantung; Koper; Payung; Tas; Tongkat; bingkai dompet; bingkai tas tangan; boston tas;
gagang kaki; ransel anak-anak sekolah; rucksacks (karung rucksacks); tas bahu; tas jinjing; tas kopling; tas lipat; tas
perlengkapan mandi.; tongkat berjalan; tote tas===
===Layanan ritel atau grosir untuk kain tenun; layanan ritel atau layanan grosir untuk alas kaki; layanan ritel atau layanan
grosir untuk artikel pribadi.; layanan ritel atau layanan grosir untuk kain tenun dan tempat tidur; layanan ritel atau layanan
grosir untuk pakaian; layanan ritel atau layanan grosir untuk tas dan kantong===
===Handuk katun Jepang [tenugui]; Kain tenun; Saputangan; Selimut; Sprei; Tirai; barang tekstil tenun untuk penggunaan
pribadi; draperies [tirai drop tebal]; handuk piring untuk pengeringan; handuk tekstil; hiasan dinding tekstil; kain rajutan; kain
tekstil yang dirasakan dan non-woven; kantong tidur.; kelambu; kutu futon [futon tanpa bahan]; penutup kursi tekstil; penutup
kursi toilet tekstil; penutup selimut untuk futon; sarung bantal [selip bantal]; selimut futon; serbet meja tekstil; spanduk dan
bendera, bukan kertas; taplak meja, bukan kertas; tirai mandi===
===Alas kaki; Pakaian; Sabuk; alas kaki khusus untuk olahraga.; garter (garter); ikat pinggang, pita leher, pita telinga, pita
keringat, gelang [bagian pakaian]; kaus kaki suspender; pakaian khusus untuk olahraga; suspender (penghektor); topeng
kostum===
===Rantai kunci; Watches.; kotak perhiasan; ornamen sepatu logam mulia; perhiasan pribadi [perhiasan, perhiasan (Am.)]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547239
: 11/03/2020 00:00:00
:
: M1 Kliniken AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Grünauer Str. 5 12557 Berlin
: Rechtsanwälte Velte Kalveram
: Adalbertstr. 110 80798 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: M1 Med Beauty
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, black.
: 3, 5, 44
: ===Kosmetik non-obat; Wewangian; dentifrices non-obat; minyak esensial; persiapan pembersihan dan wewangian.;

540 Etiket

540 Etiket

persiapan perlengkapan mandi non-obat===
===Disinfektan; Farmasi; Fungisida; Herbisida.; bahan kesan gigi; bahan untuk tambalan gigi; dressing, medis; makanan
dietetik dan persiapan untuk penggunaan medis; persiapan kebersihan untuk penggunaan medis; persiapan medis; plester,
bahan untuk dressing; suplemen gizi untuk manusia===
===Klinik; Layanan medis; informasi dan saran di apotek, yaitu oleh apoteker atau ahli kimia, juga melalui Internet; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan kosmetik; layanan dokter gigi; layanan farmasi, yaitu penyusunan formulasi farmasi dan

Halaman 409 dari 595

obat-obatan untuk orang lain atas dasar resep dokter; layanan medis dari pusat perawatan medis; layanan medis juga melalui
internet; layanan ortodontik; layanan penasihat dietetik; memberikan informasi bagi dokter, dokter gigi, profesional medis dan
pasien mereka mengenai operasi plastik dan estetika serta kedokteran gigi estetika.; memberikan perawatan dermatologis,
bantuan medis, terutama layanan spesialis untuk operasi plastik dan estetika; pemberian obat-obatan oleh apoteker, jasa
kimiawan, yaitu penyusunan formulasi medis bagi pihak ketiga; pemeriksaan medis; pemeriksaan medis dan klinis; perawatan
higienis bagi manusia; perawatan kecantikan bagi manusia; perawatan kosmetik/estetika non-bedah; saran medis tentang
otorisasi obat-obatan untuk pihak ketiga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547270
: 11/03/2020 00:00:00
:
: M1 Kliniken AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Grünauer Str. 5 12557 Berlin
: Rechtsanwälte Velte Kalveram
: Adalbertstr. 110 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: M1
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, black.
: 3, 5, 44
: ===Kosmetik non-obat; Wewangian; dentifrices non-obat; minyak esensial; persiapan pembersihan dan wewangian.;
persiapan perlengkapan mandi non-obat===
===Disinfektan; Farmasi; Fungisida; Herbisida.; bahan kesan gigi; bahan untuk tambalan gigi; dressing, medis; makanan
dietetik dan persiapan untuk penggunaan medis; persiapan kebersihan untuk penggunaan medis; persiapan medis; plester,
bahan untuk dressing; suplemen gizi untuk manusia===
===Klinik; Layanan medis; informasi dan saran di apotek, yaitu oleh apoteker atau ahli kimia, juga melalui Internet; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan kosmetik; layanan dokter gigi; layanan farmasi, yaitu penyusunan formulasi farmasi dan
obat-obatan untuk orang lain atas dasar resep dokter; layanan medis dari pusat perawatan medis; layanan medis juga melalui
internet; layanan ortodontik; layanan penasihat dietetik; memberikan informasi bagi dokter, dokter gigi, profesional medis dan
pasien mereka mengenai operasi plastik dan estetika serta kedokteran gigi estetika.; memberikan perawatan dermatologis,
bantuan medis, terutama layanan spesialis untuk operasi plastik dan estetika; pemberian obat-obatan oleh apoteker, jasa
kimiawan, yaitu penyusunan formulasi medis bagi pihak ketiga; pemeriksaan medis; pemeriksaan medis dan klinis; perawatan
higienis bagi manusia; perawatan kecantikan bagi manusia; perawatan kosmetik/estetika non-bedah; saran medis tentang
otorisasi obat-obatan untuk pihak ketiga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530713
: 12/03/2020 00:00:00
:
: ASCOTT INTERNATIONAL MANAGEMENT (2001) PTE LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 168 Robinson Road, Capital Tower Singapore 068912
: Bird & Bird ATMD LLP
: 2 SHENTON WAY, #18-01 SGX CENTRE I Singapore 068804

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ars ascott star rewards
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 38, 9
: ===Menyediakan on-line forum untuk transmisi pesan antara pengguna komputer; Virtual chatroom didirikan melalui pesan
teks; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; menyediakan layanan informasi, konsultasi dan konsultansi
yang terkait dengan; menyediakan on-line Forum===
===Perangkat lunak komputer; Semua yang disebutkan di atas sehubungan dengan penyediaan akomodasi sementara,
apartemen berlayanan dan layanan terkait.; aplikasi perangkat lunak komputer, download; aplikasi piranti lunak; perangkat
lunak aplikasi mobile; perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan meng-upload, download, mengakses, posting,
menampilkan, penandaan, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi atau sebaliknya menyediakan media elektronik atau
informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530912
: 12/03/2020 00:00:00
: VA 2020 00375 21/02/2020 DK
: Lindberg A/S

Alamat Pemohon

: Bjarkesvej 30 DK-8230 Aabyhøj

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DLA Piper Denmark Law Firm P/S
: Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3 DK-8000 Aarhus

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LINDBERG tt
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Bar untuk kacamata; Peralatan dan instrumen optik, yaitu kacamata, kacamata hitam, lensa kacamata, bingkai tontonan,
dan kasus tontonan; bantalan hidung untuk kacamata; lensa kacamata; lensa kontak; rantai dan lanyard untuk kacamata;
wadah untuk lensa kontak.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Evren Mh. Gülbahar Cd. No:9 K:6 Baclar ISTANBUL
:
: Barbaros Hayrettin Pasa Mh. 1988 Sk. Papatya 1 Residence, No: 4 D: 144
ESENYURT TR-34000 ISTANBUL

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DAVID GUNER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 14
: ===Emas; Jam, jam tangan dan instrumen chronometrical; Manset; Perhiasan; batu mulia dan perhiasan yang dibuat; dasi
pin; imitasi perhiasan; kronometer dan bagian-bagiannya; menonton tali.; patung dan patung logam mulia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534204
: 12/03/2020 00:00:00
:
: ZHANGJIAGANG XIANFENG AUTOMATIC MACHINERY JOINT STOCK LIMITED

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Shuanglong Village, Fenghuang Town, Zhangjiagang City Jiangsu
: Zhangjiagang Soulian Intellectual Property Office Co., Ltd.
: B1001 No.28 Huachang Road, YangsheTown, Zhangjiagang City, Suzhou Jiangsu

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: XIANJI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Mesin pembungkus; disintegrator; konveyor sabuk; mesin cetak injeksi; mesin embossing; mesin pencampur; mesin
penyegel untuk keperluan industri; mesin sortasi; mesin untuk industri plastik; mixer [mesin]; pelet plastik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535617
: 12/03/2020 00:00:00
: 42606518 26/11/2019 CN dan 42602736 26/11/2019 CN
: HANWANG TECHNOLOGY CO.,LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3rd Floor, Building 5, No.8 Dongbeiwang West Road, Haidian District 100193 Beijing
:
: 16F, Block A, Corporate Square, 35 Jinrong Street 100033 Beijing

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Go Go Bird
:

566

: M0020201532421
: 12/03/2020 00:00:00
:
: SERHAT THALAT VE PAZARLAMA ANONM RKET

540 Etiket

540 Etiket

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

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: 9, 28
: ===Penerima audio dan video; Perangkat lunak komputer (direkam); Sensor; alat ukur; chip (sirkuit terpadu); connecter
(peralatan pengolahan data); daya ponsel (baterai isi ulang); instrumen optik dan aparatus; pemancar sinyal elektronik.;
pengenal karakter optis; pengukur otomatis; peralatan elektro-dinamis untuk remote control sinyal; peralatan navigasi;
peralatan pengenalan wajah; peralatan pengolahan data; peralatan remote control; perangkat lunak komputer game
download; sinyal lentera; velocimeter (fotografi); waktu perekaman peralatan===
===Catur; Mainan; Model mainan; aktivitas elektronik mainan; bola untuk kegiatan olahraga; cerdas mainan; giroskop dan
stabilisator penerbangan untuk model pesawat.; mainan drone; mainan hewan; mainan peralatan; mainan pistol; mainan robot;
mainan untuk menambahkan kecerdasan dengan tangan operasi; mainan yang beroperasi oleh laser; olahraga peralatan
aktivitas; pengontrol untuk mainan; pesawat model skala; sarung tangan untuk permainan; target elektronik; tubuh berolahraga
peralatan===
: M0020201536598
: 12/03/2020 00:00:00
:
: HEMING SU

540 Etiket

: Shop 911, 9th Floor, No. 193, Zhanqian Road, Yuexiu District, Guangzhou 510000
Guangdong
: Guangzhou Guogan Intellectual Property Services Co.,Ltd.
: Room 1005, Fuli Tianhe Business Building, No. 4 of Huating Road, Tianhe District,
Guangzhou City Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BINNYS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25
: ===Celana; Kaus kaki; Pakaian; Rompi; bra; gaun ganti; jaket bawah.; korset [pakaian dalam]; pakaian; pakaian untuk
anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536807
: 12/03/2020 00:00:00
: 30 2019 026 810 27/11/2019 DE
: Evonik Operations GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rellinghauser Strasse 1-11 45128 Essen
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: dr.straetmans
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black, white, deep purple.
: 16, 35, 41, 9, 42, 44
: ===Materi cetak.===
===Konsultasi bisnis dan manajemen, khususnya dalam keberlanjutan, keberlanjutan bahan baku, kosmetik berkelanjutan,
kosmetik alami dan sektor kosmetik organik; Manajemen Bisnis, untuk orang lain, dalam keberlanjutan bahan baku, kosmetik
berkelanjutan, kosmetik alami dan sektor kosmetik organik; konsultasi organisasional dalam keberlanjutan bahan baku,
kosmetik berkelanjutan, kosmetik alami dan sektor kosmetik organik.===
===Layanan tersebut di atas khususnya dalam keberlanjutan, keberlanjutan bahan baku, kosmetik berkelanjutan, kosmetik
alami dan sektor kosmetik organik.; Pemberian pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan pelatihan lanjutan; menyediakan publikasi
elektronik; menyusun dan menyelenggarakan program pelatihan, seminar, lokakarya, simposium, Kongres,; publikasi
publikasi===
===Perangkat lunak komputer; aplikasi seluler; publikasi elektronik.===
===Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Jasa ilmiah dan teknologi dan penelitian dan
desain yang terkait dengannya; konsultasi perlindungan lingkungan dan iklim===
===Higienis dan perawatan kecantikan bagi manusia; konsultasi dalam kaitannya dengan perawatan kosmetik dan aplikasi,
Kesehatan, kulit, tubuh dan perawatan kecantikan, make-up dan Kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538885
: 12/03/2020 00:00:00
: 2020-023427 04/03/2020 JP
: Prime Life Technologies Corporation

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-16-4 Konan, Minato-ku Tokyo 108-0075
: ARAFUNE Hiroshi
: 17F, Tokyo Takarazuka Building, 1-1-3, Yurakucho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0006

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Prime Life Technologies
: Prime life technologies.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36, 37, 42
: ===Penerimaan simpanan [termasuk penerbitan obligasi pengganti] dan penerimaan deposito angsuran interval tetap; agen
untuk broker agen mempercayakan dengan perdagangan on-commission di pasar domestik sekuritas, indeks sekuritas
berjangka dan pilihan sekuritas; agen untuk broker agen mempercayakan dengan perdagangan on-commission di pasar luar
negeri sekuritas dan indeks sekuritas berjangka; agen untuk broker perjanjian sekuritas ke depan, untuk perjanjian berjangka
indeks sekuritas ke depan, untuk perjanjian maju pilihan sekuritas, transaksi spot dan forward indeks sekuritas berjangka;
agen untuk broker sekuritas; agen untuk broker sekuritas, indeks sekuritas berjangka, pilihan sekuritas, dan sekuritas pasar
luar negeri berjangka; agen untuk langganan obligasi; akuisisi dan pengalihan klaim moneter; broker pembelian kredit; broker
seni.; broker untuk likuidasi sekuritas; investasi dana internasional; investasi dana untuk tujuan amal; jaminan tanggung jawab
dan penerimaan tagihan; jasa investasi utang; komputasi tingkat premi asuransi; layanan agen real estat yang berkaitan
dengan pembelian dan penjualan bangunan; layanan agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah;
layanan agen untuk pembelian atau penjualan bangunan; layanan agen untuk pembelian atau penjualan tanah; layanan agen
untuk penyewaan atau penyewaan bangunan; layanan agen untuk penyewaan atau penyewaan lahan; layanan broker yang
berkaitan dengan langganan atau penawaran sekuritas; layanan broker yang berkaitan dengan penawaran sekuritas; layanan
terkait letter-of-credit; lembaga untuk asuransi non-jiwa; manajemen aset untuk pihak ketiga; manajemen investasi real estat;
memberikan informasi pasar saham; memberikan informasi tentang bangunan atau tanah [urusan real estat]; non-hidup
asuransi underwriting; penanaman Modal; pengelolaan aset keuangan dan memberikan konsultasi dan informasi; pengelolaan
bangunan; pengelolaan lahan; penilaian antik; penilaian batu mulia; penilaian real estat; penilaian seni; penilaian untuk klaim
asuransi untuk properti pribadi; penjaminan asuransi jiwa; penjaminan efek; penyelesaian pertukaran domestik; penyesuaian
klaim untuk asuransi non-jiwa; penyewaan atau penyewaan bangunan; penyewaan tanah; penyimpanan barang berharga
termasuk sekuritas dan logam mulia [layanan penyimpanan aman]; perdagangan berjangka indeks sekuritas; perdagangan
berjangka sekuritas pasar luar negeri; perdagangan opsi sekuritas; perencanaan kepercayaan keuangan; pertukaran uang
[bertukar uang]; perwalian; perwalian kontrak berjangka keuangan; perwalian uang, sekuritas, klaim moneter, milik pribadi,
tanah, hak atas tanah, hak permukaan atau sewa atas tanah; pialang asuransi jiwa; pialang reksa dana; pinjaman
[pembiayaan] dan diskon tagihan; pinjaman surat berharga; transaksi Valuta Asing===
===Batu; Lukisan; Pekerjaan konstruksi bangunan umum; Pengerukan; Penyewaan mesin konstruksi dan aparatus;
Perancah; Pipa; Plesteran; Restorasi furnitur; agen pembersih pakaian.; bangunan damp-proofing; instalasi dan pemeliharaan
peralatan bangunan; instalasi mesin; isolasi bangunan; jasa konstruksi dalam sifat pekerjaan tanah; jasa konstruksi dan
pemeliharaan yang berkaitan dengan teknik sipil; jasa konstruksi menggunakan beton; joinery (alat joinery); kabel
telekomunikasi; konsultan konstruksi; layanan atap; layanan instalasi kaca; layanan instalasi listrik; layanan pertukangan kayu;
pekerjaan konstruksi struktur baja; pelapis; peletakan paving; peletakan ubin, bricklaying atau peletakan blok; pemasangan
lembaran logam; pembangunan struktur untuk produksi gas alam; pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan lahan,
pembangunan perkotaan, pembangunan daerah, perbaikan lingkungan dan fasilitas lingkungan; pengeboran sumur air;
penguatan bangunan; penyewaan mesin bangunan; perbaikan atau pemeliharaan AC; perbaikan atau pemeliharaan AC untuk
penggunaan komersial; perbaikan atau pemeliharaan alarm kebakaran; perbaikan atau pemeliharaan bak mandi; perbaikan
atau pemeliharaan boiler; perbaikan atau pemeliharaan distribusi listrik atau mesin kontrol dan peralatan; perbaikan atau
pemeliharaan mesin bangunan; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan elektronik; perbaikan atau pemeliharaan
mesin pembekuan dan peralatan untuk penggunaan komersial; perbaikan atau pemeliharaan mesin telekomunikasi dan
peralatan [selain peralatan telepon, penerima radio dan penerima televisi]; perbaikan atau pemeliharaan motor listrik;
perbaikan atau pemeliharaan pemanas air; perbaikan atau pemeliharaan pembakar; perbaikan atau pemeliharaan pembangkit
listrik; perbaikan atau pemeliharaan peralatan air panas gas; perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan instrumen medis;
perbaikan atau pemeliharaan peralatan pipa; perbaikan atau pemeliharaan peralatan produksi gas tekanan tinggi; perbaikan
atau pemeliharaan peralatan ventilasi; perbaikan atau pemeliharaan pompa; sewa bahan konstruksi===
===Desain arsitektur; Merancang mesin, peralatan, instrumen [termasuk bagiannya] atau sistem yang terdiri dari mesin,
peralatan, dan instrumen tersebut; Survei; evaluasi atau diagnosis ketahanan gempa bangunan; evaluasi atau diagnosis
kinerja bangunan; menyediakan program komputer pada jaringan data; pemrograman komputer; penelitian tentang
pembangunan gedung atau perencanaan kota; pengujian atau penelitian listrik; pengujian atau penelitian pada mesin,
peralatan dan instrumen.; pengujian atau penelitian pada teknik sipil; pengujian atau penelitian tentang pencegahan polusi;
pengujian, inspeksi atau penelitian obat-obatan, kosmetik atau bahan makanan; pengujian, inspeksi atau penelitian pada
pertanian, peternakan atau perikanan; penyewaan komputer; survei geologi atau penelitian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539238
: 12/03/2020 00:00:00
:
: Citromax Group, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 444 Washington Avenue Carlstadt NJ 07072
: David M. Perry Blank Rome LLP
: One Logan Square 8th Floor Philadelphia PA 19103

740

540 Etiket

Halaman 413 dari 595

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 33, 3, 29, 30, 31
: ===Basis minuman dan konsentrat, yaitu, berkonsentrasi untuk digunakan dalam persiapan minuman olahraga, konsentrat
untuk membuat minuman buah; Emulsi minuman dalam sifat sirup untuk membuat minuman non-alkohol.; Esensi non-alkohol
untuk membuat minuman non-alkohol, bukan dalam sifat minyak esensial, yaitu esensi dan ekstrak jeruk untuk persiapan air
mineral dan minuman ringan; Jus buah pekat; Limun; dasar jus buah; jus buah dan minuman buah; jus buah, yaitu, jus lemon
dan jus blueberry untuk digunakan dalam persiapan minuman; konsentrat buah dan pure yang digunakan sebagai bahan
minuman; konsentrat jus buah; lemon labu; sirup untuk membuat limun; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk
minuman===
===Ekstrak alkohol; Esensi alkoholik, yaitu, esensi untuk pembuatan minuman keras, bukan dalam sifat minyak esensial.;
esensi beralkohol===
===Minyak atsiri dalam bentuk oleoresins; Minyak atsiri untuk minuman penyedap rasa; Minyak atsiri untuk penggunaan
pribadi; Minyak atsiri untuk penyedap makanan; Penyedap makanan yang disiapkan dari minyak esensial; Penyedap
makanan, menjadi minyak esensial; Penyedap rasa, yaitu, penyedap makanan yang disiapkan dari minyak esensial; Produk
minyak jeruk esensial, yaitu, campuran minyak jeruk lemon dan varietas jeruk lainnya untuk aplikasi makanan, minuman,
wewangian dan wewangian.; minyak esensial===
===Kulit buah; bubur buah.===
===Citrus Oils yaitu, penyedap makanan menjadi minyak non-esensial; Penyedap rasa, yaitu, penyedap makanan menjadi
minyak non-esensial; Rasa untuk makanan dan minuman, yaitu, penambah rasa yang digunakan dalam produk makanan dan
minuman; aditif penyedap makanan untuk tujuan non-gizi tidak menjadi minyak esensial; penambah rasa yang digunakan
dalam produk makanan dan minuman, yaitu, perasa jeruk kering dan perasa jus kering.; penyedap rasa dan bumbu, yaitu,
penyedap makanan, selain minyak esensial, dan bumbu; produk rempah-rempah, yaitu, rempah-rempah; sirup penyedap
rasa, yaitu, sirup untuk penyedap makanan atau minuman===
===Lemon segar; blueberry mentah.; blueberry segar; blueberry yang tidak diproses; lemon mentah; lemon yang tidak
diproses===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201542036
: 12/03/2020 00:00:00
: 2035611 17/09/2019 AU
: The Crown in the Right of the State of Western Australia C/- The Department of Jobs,

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 Adelaide Terrace East Perth WA 6004
: WRAYS PTY LTD
: L7, 863 Hay St Perth WA 6000

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: WESTERN AUSTRALIA Inspired
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 29
: ===Iklan (materi cetak); bahan cetak; bahan untuk menginstruksikan (materi cetak); buku panduan perjalanan; buletin (materi
cetak); jurnal perdagangan (materi cetak); manual investasi; materi cetak; materi cetak yang berkaitan dengan investasi;
materi cetak yang berkaitan dengan keuangan; panduan (materi cetak); panduan (materi cetak) untuk tujuan hiburan; panduan
(materi cetak) untuk tujuan rekreasi; panduan hiburan (materi cetak); panduan perjalanan dalam bentuk materi cetak; publikasi
berkala yang menampilkan informasi investasi.===
===10 00 00:00:00,000 -; Iklan; administrasi komersial; advokasi (mempromosikan, mempublikasikan atau mewakili
kepentingan atau kekhawatiran orang lain); bantuan bisnis; demonstrasi barang; informasi bisnis; jasa konsultasi perdagangan
luar negeri; jasa penasihat bisnis; jasa promosi perdagangan; layanan agen informasi bisnis; layanan penasihat yang
berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan penasihat yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan promosi bisnis;
layanan promosi ekspor; melakukan pameran dagang; mengatur acara bisnis; mengatur pameran untuk tujuan perdagangan;
mengatur perkenalan bisnis; mengumpulkan informasi bisnis; menyelenggarakan pameran untuk tujuan perdagangan;
organisasi pameran dagang atau pertunjukan untuk tujuan komersial atau periklanan; organisasi pameran perdagangan untuk
tujuan komersial atau periklanan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau periklanan; organisasi promosi (acara
hiburan); organisasi promosi (acara olahraga).; pengumpulan informasi komersial; pengumpulan informasi yang berkaitan
dengan analisis pasar; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi perdagangan;
penyediaan informasi perdagangan luar negeri; promosi (iklan) bisnis; promosi (iklan) perjalanan; promosi pariwisata (untuk
orang lain); saran bisnis===
===Evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak, gas dan pertambangan; informasi
investasi; investasi dana; investasi keuangan; investasi modal; jasa investasi properti komersial; layanan penasihat yang
berkaitan dengan investasi; layanan penasihat yang berkaitan dengan pembiayaan investasi; manajemen investasi;
pembiayaan investasi; penelitian investasi.; perencanaan investasi; saran yang berkaitan dengan investasi===
===Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pariwisata; layanan agen wisata (perjalanan); layanan transportasi
penumpang; memberikan informasi, termasuk online, tentang transportasi.; mengatur kunjungan; mengatur transportasi;
mengatur transportasi orang; mengatur tur; organisasi kapal pesiar; organisasi kunjungan; organisasi perjalanan; organisasi
wisata; penyediaan informasi perjalanan yang berkaitan dengan pariwisata; tamasya (pariwisata)===
===10 00 00:00:00,000 --&;; Layanan penasihat yang berkaitan dengan pendidikan; informasi pendidikan; layanan

540 Etiket

Halaman 414 dari 595

manajemen acara sehubungan dengan organisasi acara pendidikan, hiburan, olahraga atau budaya; layanan penasihat
pendidikan; layanan penasihat yang berkaitan dengan hiburan; layanan penasihat yang berkaitan dengan pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan lokakarya (pelatihan); mengatur hiburan; mengatur konferensi; mengatur konvensi;
menyelenggarakan konferensi bisnis; menyelenggarakan konferensi pendidikan; menyelenggarakan konvensi;
menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; penyediaan
pelatihan.===
===Jasa penelitian pertanian; eksplorasi gas, minyak, minyak bumi, mineral (prospecting).; jasa eksplorasi di bidang industri
minyak, gas dan pertambangan===
===Layanan penasihat pertanian; kehutanan.; konsultasi pertanian; layanan hortikultura; layanan informasi pertanian;
memberikan informasi, termasuk secara online, tentang pertanian, hortikultura, dan jasa kehutanan===
===Daging; Daging babi; Daging sapi; Keju; Telur; daging beku; daging dingin; daging rusa segar; daging segar; daging yang
dimasak; daging, ikan, buah dan sayuran diawetkan; disiapkan permainan; ekstrak daging; ekstrak unggas; hidangan daging
yang dimasak; ikan beku; ikan segar (tidak hidup); kacang yang dapat dimakan; keju segar; krim (produk susu); makanan
dingin yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan dingin yang
sebagian besar terdiri dari permainan; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari unggas; makanan laut beku; minuman
dan bubuk berbasis susu; minyak yang dapat dimakan; permainan segar; persiapan makanan yang terutama terdiri dari
daging; produk daging; produk daging beku; produk daging olahan; produk daging sapi; produk daging siap.; produk ikan
beku; produk keju; produk makanan laut beku; produk susu; produk telur; produk unggas; salmon segar, tidak hidup; segar,
pra-potong, siap untuk melayani sayuran; susu fermentasi; udang beku segar; udang karang (tidak hidup); unggas segar;
unggas, tidak hidup; yoghurt (yoghurt)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201544887
: 12/03/2020 00:00:00
: 88615114 12/09/2019 US
: Peter Thomas Roth Labs, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 460 Park Avenue, 16th Floor New York NY 10022
: Christine M. Baker Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP
: 12275 El Camino Real, Suite 200 San Diego CA 92130

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: VITAL-E MICROBIOME AGE DEFENSE CREAM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 5
: ===Persiapan perawatan kulit non-obat.===
===Persiapan perawatan kulit yang diobati.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201545741
: 12/03/2020 00:00:00
: 13/09/2019 US
: Fast AF, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 595 Pacific Ave., Floor 4 San Francisco CA 94133
: James R. Lawrence, III Michael Best & Friedrich LLP
: 2501 Blue Ridge Rd., Suite 390 Raleigh NC 27607

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FAST
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 42
: ===Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk menyimpan data login untuk
memungkinkan konsumen kemampuan untuk login, mendaftar dan membayar dengan satu klik di situs web apa pun bahkan
untuk kunjungan pertama kali.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201550185
: 12/03/2020 00:00:00
:
: Shenzhen Caobusi Technology Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: 409A, Building C, Arcadia Innovation Park, Taoyuan Street, Nanshan District,
Shenzhen 518000 Guangdong Province

Halaman 415 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Yunfeng Intellectual Property Services (shenzhen) Co. LTD
: 2405C, Phase 7, 3101 Qianhai Road, Xinghai Mingcheng Community, Nantou Street,
Nanshan District, Shenzhen Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TriPal
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 20
: ===Bantal; Bantal berbentuk U; Bantal leher; bantal udara non-medis.; bantalan tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531185
: 13/03/2020 00:00:00
:
: Carl Zeiss Meditec AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Göschwitzer Straße 51-52 07745 Jena
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AT TORBI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10
: ===Lensa intraokular.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.39 Longmen East Road, Laiyang City Shandong Province
:
: Room 1503, level fifteenth, building 1, Tianma central plaza, yantai economic and
technological development zone, Yantai City Shandong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: The first character LU is a Chinese name, the second character HUA means flower.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 29
: ===Lemak yang bisa dimakan; minyak nabati.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hardware industrial Park, Wuyi Zhejiang
:
: Room 601, Buliding 1, Shidai Business Center, No. 28 Wujiang West Road, Jinhua
Zhejiang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Gang create
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

:
: 21

: M0020201531222
: 13/03/2020 00:00:00
:
: SHANDONG LUHUA GROUP CO., LTD.

: M0020201531385
: 13/03/2020 00:00:00
:
: ZHEJIANG GANGZIDA INDUSTRY & TRADE CO., LTD

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 416 dari 595

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Cangkir; botol vakum.; peralatan dapur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531601
: 13/03/2020 00:00:00
:
: SHANDONG LUHUA GROUP CO.,LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.39 Longmen East Road, Laiyang City Shandong Province
:
: Room 1503,Level fifteenth, Building 1, Tianma central plaza, yantai economic and
technological development zone, Yantai City Shandong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: LU means a Chinese name; HUA means Flower; Zl RAN means Natural; XIAN means Fresh, the
Chinese characters LU HUA ZI RAN XIAN as a created combination, convey no special meaning.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 30
: ===Bumbu; Chow-Chow [bumbu]; Cuka; bumbu saus.; bumbu yang mengandung rasa ayam; kecap; menikmati [bumbu];
monosodium glutamat; pasta kacang kedelai [bumbu]; saus [bumbu]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533370
: 13/03/2020 00:00:00
: 744282 29/11/2019 CH
: Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Chollerstrasse 4 CH-6300 Zug
:
: Apollostrasse 2, Postfach CH-8032 Zürich

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 30
: ===Adonan Pastri; Cookie; Kue; Madu; Puding; Teh; Wafer; biji cokelat; biskuit, kue; brownies; cokelat; cokelat menyebar;
ekstrak kopi; es krim; gula dan pemanis alami; gula-gula yang didinginkan dan dibekukan; gula-gula, terutama gula-gula dan
gula-gula; jagung bakar dan popcorn; kopi; kopi bubuk; kopi instan; kue beku; kue keju; makanan penutup; makanan penutup
beku; makanan penutup biskuit; makanan penutup dingin; makanan ringan berdasarkan jagung, beras, gandum, gandum
hitam atau adonan kue; makanan ringan dalam bentuk popcorn dan keripik jagung; minuman cokelat, minuman kopi; minuman
kakao; pengganti kopi; produk berbasis adonan: olahan berbasis sereal; puding krim; semua barang berasal dari Swiss.;
serbat [es]; sereal sarapan; wafel; yogurt beku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533674
: 13/03/2020 00:00:00
: 4020190182803 26/11/2019 KR
: KIA MOTORS CORPORATION

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 06797
: Jong-Kyun Woo
: Jeongdong Building, 17F, 21-15 Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: KIA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 40
: ===Pengolahan karet; duplikasi film sinematografi; laminating; layanan pembongkaran mobil menjadi penghancuran limbah;
membingkai karya seni; menjahit dan menjahit; pelana bekerja; pemrosesan foto; pencetakan; penebangan dan pengolahan
kayu; pengobatan bahan gelas; pengolahan bahan bakar; pengolahan bahan makanan untuk digunakan dalam pembuatan;
pengolahan dan pemurnian air; penyewaan alat pendingin udara; penyewaan peralatan pembangkit energi; perakitan kustom
badan mobil dan sasis untuk orang lain; persiapan dan perawatan kain.; produksi energi; ukiran===

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534679
: 13/03/2020 00:00:00
:
: NINGBO IRRIPLAST IRRIGATION SYSTEMS,CO.,LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Huangjianshan Village, Lizhou Street, Yuyao City, Ningbo 315404 Zhejiang
:
: Rm 503, Wanxin Building, No.2 Guanyihou Shangcheng District, Hangzhou Zhejiang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: IRRIPLAST
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 17, 20, 11
: ===Muff pipa non-logam; fitting, bukan logam, untuk saluran udara terkompresi; pipa gasket; pipa selang kanvas.;
sambungan, bukan logam, untuk pipa; selang bahan tekstil; selang fleksibel, bukan dari logam; selang penyiraman; selang
plastik untuk penggunaan pipa===
===Kemasan wadah plastik; Klip, bukan logam, untuk kabel dan pipa; drain perangkap [katup] plastik; katup pipa air plastik;
katup, bukan logam, selain bagian dari mesin; tong, bukan dari logam.===
===Air mancur; Instalasi distribusi air; Instalasi pemanasan; Keran untuk pipa dan pipa; air mancur hias; emitor irigasi tetes
[alat kelengkapan irigasi]; instalasi penyiraman, otomatis; mesin penyiraman untuk tujuan pertanian.; tangki air tekanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537731
: 13/03/2020 00:00:00
: UK00003471235 02/03/2020 GB
: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi Kanagawa-ken
: Hogan Lovells International LLP
: Atlantic House, 50 Holborn Viaduct London EC1A 2FG

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NISSAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 37, 39, 9, 12
:
===Administrasi Bisnis; Administrasi program loyalitas konsumen; Iklan; Layanan agen ekspor-impor; Manajemen Bisnis;
armada kendaraan (manajemen bisnis a -) [untuk orang lain].; fungsi Kantor; informasi komersial dan saran untuk konsumen
[toko saran konsumen]; kompilasi informasi ke dalam database komputer; layanan periklanan dan publisitas untuk kendaraan;
layanan ritel atau grosir untuk kendaraan darat, bagian struktural dan perlengkapan untuk; memberikan informasi
perbandingan harga di bidang bahan bakar; memberikan informasi tentang kendaraan darat, yaitu, informasi produk
konsumen dan informasi perbandingan harga; organisasi pameran perdagangan; organisasi pameran untuk tujuan komersial
atau iklan; promosi penjualan untuk orang lain; systemization informasi ke dalam database komputer===
===Asuransi; Layanan kartu debit; broker untuk pembelian sewa; informasi keuangan; layanan asuransi yang berkaitan
dengan kendaraan; layanan kartu kredit dan kartu tunai; layanan pembayaran e-wallet.; layanan pembiayaan; memberikan
layanan garansi yang komprehensif untuk kendaraan darat, bagian struktural dan perlengkapan untuk; memperluas layanan
asuransi garansi; pembiayaan pembelian sewa kendaraan; pembiayaan sewa mobil; penerbitan kartu kredit; penilaian mobil
bekas; penjaminan asuransi kecelakaan; pinjaman [pembiayaan]; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estat===
===Perbaikan atau pemeliharaan kendaraan darat, suku cadang dan perlengkapan untuk itu; layanan perbaikan kerusakan
kendaraan; memberikan informasi tentang perbaikan atau pemeliharaan kendaraan darat, suku cadang dan perlengkapan
untuk; pengisian daya kendaraan listrik.; perbaikan atau pemeliharaan baterai dan sel; perbaikan atau pemeliharaan mesin
dan peralatan Telekomunikasi; perbaikan atau pemeliharaan pengisi daya untuk kendaraan listrik===
===Kemasan dan penyimpanan barang; Layanan berbagi mobil; Layanan navigasi GPS; Parkir mobil; Transportasi; angkutan
penumpang; distribusi dan transmisi listrik antara baterai kendaraan listrik dan terminal baterai untuk keperluan rumah tangga
yang diaktifkan oleh aplikasi yang dapat diunduh untuk pengelolaan distribusi dan transmisi listrik untuk digunakan dengan
perangkat seluler; distribusi listrik; informasi transportasi; layanan berlangganan otomotif, yaitu, menyediakan penggunaan
sementara dan penyewaan mobil secara harian, mingguan, bulanan, atau tahunan; layanan penarik kerusakan kendaraan;
memberikan informasi lalu lintas; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan mengemudi kendaraan; menyediakan
informasi jalan dan lalu lintas; menyediakan informasi transportasi; pengaturan perjalanan; penyewaan kendaraan;
penyimpanan listrik; perencanaan rute [layanan navigasi].; sewa kendaraan; transportasi mobil===
===Alat ukur; Dompet penyimpanan CD; Inverter [listrik]; alat pengukur; alat ukur tekanan; aparat peringatan anti-pencurian;
aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk pengelolaan dan pengisian baterai listrik untuk
kendaraan; bantalan tetikus; baterai listrik untuk kendaraan; helm pelindung; instalasi pencegahan pencurian, listrik; kabel
kacamata; kabel, listrik; kacamata [optik]; kamera monopoda; kasus diadaptasi untuk komputer; kasus tontonan; kasus untuk
kunci (dikodekan-); kawat, listrik; kunci (dikodekan -); manajer kabel komputer, elektronik dan listrik, penyelenggara dan
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penjaga; mouse [periferal komputer]; pengisi daya; pengisi daya baterai; penunjuk laser; peralatan antar komunikasi; peralatan
navigasi untuk kendaraan (komputer on-board); peralatan untuk merekam gambar; peralatan untuk merekam suara; perangkat
lunak komputer; perangkat periferal komputer; ponsel kasus; ponsel tali; program komputer; publikasi elektronik, dapat
diunduh; sel bahan bakar; sel listrik dan baterai; tali untuk kenangan flash; tali untuk komputer tablet; tongkat selfie [monopod
genggam].; tripod untuk kamera===
===Ban untuk roda kendaraan; Gerobak; Kapal; Kendaraan untuk penggerak darat, udara, air atau rel; Kereta wagon; Mobil
Sport; Mobil driverless [mobil otonom]; Perahu; Pesawat; Pompa udara [aksesoris kendaraan]; Sepeda; Sepeda motor; Trailer;
Traktor; Truk; Vans [kendaraan]; Yacht; air bags [perangkat pengaman untuk mobil]; asbak untuk mobil; bagian struktural
untuk mobil; bantalan rem untuk kendaraan darat; bumper kendaraan; bus motor; cengkeraman untuk kendaraan darat;
cermin tampilan samping untuk kendaraan; dudukan mesin untuk kendaraan darat; gandar untuk kendaraan; hub untuk roda
kendaraan; kaca depan; kaca spion; kapal feri; kendaraan listrik; kendaraan rekreasi (rv); kendaraan ruang angkasa;
kendaraan utilitas olahraga; kepala-beristirahat untuk kursi kendaraan; kerudung untuk kendaraan; konverter torsi untuk
kendaraan darat.; kursi kendaraan; kursi pengaman untuk anak-anak; meliputi kendaraan [berbentuk]; membalikkan alarm
untuk kendaraan; mesin untuk kendaraan darat; mobil; mobil balap; motor untuk kendaraan darat; motor untuk siklus; operator
ski untuk kendaraan; patch karet perekat untuk memperbaiki ban dalam tabung; pegas suspensi kendaraan; pelana siklus;
pemantik cerutu untuk kendaraan darat; pembawa Bagasi untuk kendaraan; penutup kursi untuk kendaraan; perangkat antipencurian untuk kendaraan; peredam kejut untuk mobil; pesawat amfibi; pesawat terbang; pintu kendaraan; poros transmisi
untuk kendaraan darat; rantai anti-selip; rantai siklus; rem cakram untuk kendaraan; rem untuk kendaraan; roda kendaraan;
sabuk pengaman untuk kursi kendaraan; sasis kendaraan; semi-trailer; sinyal arah untuk kendaraan; sistem peringatan
terdengar untuk siklus; spakbor; spoiler untuk kendaraan; tailboard lift [bagian dari kendaraan darat]; tanduk untuk kendaraan;
topi untuk tangki bensin [gas] kendaraan; traktor penarik; transmisi, untuk kendaraan darat; truk; truk angkat garpu; tubuh
untuk kendaraan; unit kemudi untuk kendaraan darat; untuk kendaraan darat; wiper kaca depan [bagian kendaraan]===
210
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201537836
: 13/03/2020 00:00:00
:
: BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 222, Floor 2, Building C, NO. 18, Kechuang 11 Street Beijing Economic and
Technological 100176 Development Zone, Beijing
: CCPIT Patent & Trademark Law Office
: 10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 Beijing
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: JING DONG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 39
: ===Mengangkut; Penyewaan sistem navigasi; Penyimpanan; Transportasi; gerobak; kemasan barang; pengawalan
wisatawan; pengiriman paket; penyewaan kursi roda.; sewa kendaraan; transportasi dengan pipa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: M0020201538709
: 13/03/2020 00:00:00
:
: SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.
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Alamat Kuasa

: Woer Industrial Park, Lanjing North Road, Longtian Street, Pingshan District,
Shenzhen City 518052 Guangdong Province
: CENFO Intellectual Property Agency
: 201, Auto Electric Power Building, North Zone, High-Tech Industrial Park, No. 3,
Songping Mountain Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen City
Guangdong Province
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: KTG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 17
: ===Bahan isolasi; Pipa Muffs, bukan dari logam; bahan yang tidak melakukan untuk mempertahankan panas; fitting pipa nonlogam untuk kompresi udara; fitting, bukan logam, untuk saluran udara terkompresi; komposisi untuk mencegah radiasi
panas.; lengan karet untuk melindungi bagian-bagian mesin; selang fleksibel, bukan dari logam===
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740

: M0020201542173
: 13/03/2020 00:00:00
:
: Shandong Huaye Non-woven Co., Ltd.
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 210, Fengyang Road, Zhoucun District, Zibo City 255000 Shandong Province
: QIANHUI IP ATTORNEYS
: 36F, Building A4-3, Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi Road,
High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HUAYE
: "HUA" means "gorgeous", "YU" means "rain", "LIN" means "forest".
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:
: 24
: ===Kain; Kain tekstil non-woven; Selimut; handuk tekstil; hiasan dinding tekstil; penutup plastik untuk furnitur; poliester
wadding; polypropylene rajutan mesh; tirai tekstil atau plastik.===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201542597
: 13/03/2020 00:00:00
: 302019000090753 03/12/2019 IT
: MASERATI S.P.A.
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VIA CIRO MENOTTI 322 I-41121 MODENA
: Jacobacci & Partners S.p.A.
: Corso Emilia 8 I-10152 Torino
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Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Folgore
: THUNDERBOLT.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 28, 12
: ===Kendaraan model skala; bermain kartu; boneka; boneka beruang; joystick untuk video game; kendaraan mainan;
kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mainan; mainan mewah; mesin video game; model mainan; permainan;
permainan dan mainan portabel yang dilengkapi fungsi telekomunikasi; permainan papan; robot mainan; skala model kit
[mainan].; teka-teki jigsaw; tokoh mainan===
===Mobil; Sepeda; alarm anti-pencurian untuk kendaraan; asbak untuk mobil; ban pneumatik; bantalan rem untuk mobil;
bumper untuk mobil; cakram rem untuk kendaraan; cengkeraman untuk kendaraan darat; dudukan mesin untuk kendaraan
darat; gandar untuk kendaraan; harness keamanan untuk kursi kendaraan; head-rests untuk kursi kendaraan; jaring bagasi
untuk kendaraan; jendela untuk kendaraan; kaca depan; kaca spion; kaca spion tampilan samping untuk kendaraan; kantong
udara [perangkat keselamatan untuk mobil]; kap mobil; kapal layar.; kapal pesiar; kendaraan air; kendaraan darat; kendaraan
udara; kendaraan utilitas olahraga; kerudung untuk mesin kendaraan; kursi kendaraan; kursi pengaman untuk anak-anak,
untuk kendaraan; lapisan rem untuk kendaraan; mekanisme propulsi untuk kendaraan darat; membalikkan alarm untuk
kendaraan; mendorong skuter [kendaraan]; menendang kereta luncur; mesin jet untuk kendaraan darat; mesin untuk
kendaraan darat; mobil balap motor; mobil listrik; mobil robotik; mobil salju; mobil sport; mobil tubuh; moped; motor, listrik,
untuk kendaraan darat; operator ski untuk mobil; papan berjalan kendaraan; pegas suspensi kendaraan; pelek untuk roda
kendaraan; pemantik cerutu untuk mobil; pengangkut bagasi untuk kendaraan; penjaga lumpur; penutup kursi untuk
kendaraan; penutup roda cadangan; penyerap kejut untuk mobil; perangkat anti silau untuk kendaraan; perangkat antipencurian untuk kendaraan; perangkat non-selip untuk ban kendaraan; pin kap kendaraan; pintu untuk kendaraan; pompa
udara [aksesoris kendaraan]; rantai anti-selip; rantai mobil; roda kemudi untuk kendaraan; sabuk pengaman untuk kursi
kendaraan; saddlebags disesuaikan untuk sepeda; sasis mobil; sepatu rem untuk kendaraan; sepeda listrik; sepeda motor;
shock menyerap pegas untuk kendaraan; skuter motor; skuter penyeimbang diri; spoiler untuk kendaraan; suspensi shock
absorber untuk kendaraan; tanduk untuk kendaraan; tirai matahari diadaptasi untuk mobil; transmisi untuk kendaraan darat;
tutup hub; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; unicycles listrik yang menyeimbangkan diri; van [kendaraan]; wiper kaca
depan; wiper lampu depan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4-1, Marunouchi 3 chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8366
: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
: Daiwa Minamimorimachi Building, 2-6, 2-chome Kita, Tenjinbashi, Kita-ku Osaka-shi
Osaka 530-0041

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ZCS
:

740

566

: M0020201544717
: 13/03/2020 00:00:00
:
: NIPPON STEEL NISSHIN CO., LTD.
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201552459
: 13/03/2020 00:00:00
: m201930937 21/11/2019 UA
: Institute Hyalual GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Birkenstrasse 47 CH-6343 Rotkreuz Zug
: Olena Yakobchuk
: Kurska str,12-b, 13 Kyiv 03049
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Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: XELA REDERM
:
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511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 10
: ===Abrasive; Air Javelle / kalium hipoklorida; Dupa; Emery; Kertas abrasif; Kosmetik; Lipstik; Make-up; Maskara; Parfum;
Sabun; Shampoo; Wewangian; Whiting; abu vulkanik untuk pembersihan; agen pengeringan untuk mesin pencuci piring; air
beraroma; air lavender; air toilet; amber [parfum]; amonia [alkali volatil] [deterjen] / alkali volatil [amonia] [deterjen]; amplas /
kertas kaca; antiperspirants [perlengkapan mandi]; aromatik [minyak esensial]; bahan kimia yang mencerahkan warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu] / bahan kimia yang mencerahkan warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; balsem,
selain untuk tujuan medis; basma [pewarna kosmetik]; batu apung; batu tawas [zat]; bedak, untuk penggunaan toilet; binatu
blueing; binatu glaze; bubuk make-up; bulu mata palsu; cairan pembersih kaca depan / cairan pembersih kaca depan.; cairan
tidak tergelincir untuk lantai; corundum [abrasif]; dasar untuk parfum bunga; degreasers, selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur; dentifrices (Di dekat Dentifrices); deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk manusia atau untuk hewan;
descaling persiapan untuk tujuan rumah tangga; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan
medis; diamantine [abrasif]; dian S; diffusers buluh wewangian udara; eau de Cologne; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal
untuk tujuan kosmetik; emery kain; emery kertas; esensi badian; esensi halus; esensi mint [minyak esensial]; garam mandi,
bukan untuk tujuan medis; gel eye patch untuk tujuan kosmetik; gel pemutihan gigi; gel pijat, selain untuk tujuan medis; gemuk
untuk tujuan kosmetik; glitter kuku; heliotropine ( heliotropine ); henna [pewarna kosmetik]; hidrogen peroksida untuk tujuan
kosmetik; ionone [wewangian]; jaringan diresapi dengan lotion kosmetik; jaringan diresapi dengan make-up menghapus
persiapan; joss tongkat; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan; kain kaca [kain abrasif]; kapas untuk tujuan
kosmetik; kapas untuk tujuan kosmetik / kapas tongkat untuk tujuan kosmetik; karbida logam [abrasif]; kasus lipstik; kayu
beraroma; kertas polishing; kit kosmetik; kondisioner rambut; kosmetik alis; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk hewan;
krim kosmetik; krim pemutih kulit / krim untuk memutihkan kulit; krim polishing; krim sepatu; krim untuk kulit / lilin untuk kulit;
kue sabun toilet / kue sabun; kue untuk strops pisau cukur; kuku palsu; kumis lilin / kumis lilin; lantai wax removers [persiapan
menjelajahi]; lilin depilatory; lilin lantai; lilin non-tergelincir untuk lantai; lilin pembuat sepatu; lilin penjahit; lilin pijat untuk tujuan
kosmetik; lilin sepatu; lilin tukang sepatu; lilin untuk lantai parket; lip glosses (lip glosses); lotion rambut; lotion setelah cukur;
lotion untuk tujuan kosmetik; make-up menghapus persiapan; masker kecantikan; membersihkan kapur; membersihkan susu
untuk tujuan toilet; memoles batu; mencuci mata, bukan untuk tujuan medis; mencuci soda, untuk membersihkan; mencukur
batu [zat]; menghaluskan batu; mint untuk wewangian; minyak almond; minyak bergamot; minyak esensial / minyak halus;
minyak esensial cedarwood; minyak esensial lemon; minyak esensial serai; minyak gaultheria; minyak lavender; minyak
mawar; minyak melati; minyak terpentin untuk degreasing; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk tujuan kosmetik;
minyak untuk tujuan pembersihan; minyak untuk tujuan toilet; musk [wewangian]; napas penyegaran strip; obat kumur, bukan
untuk tujuan medis; paku seni stiker; pati glaze untuk tujuan binatu; pati untuk tujuan binatu / pati binatu; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; pembersih untuk tujuan kebersihan pribadi yang intim, non obat; pemutih binatu / persiapan pemutihan
binatu; pemutihan garam; pemutihan soda; pencucian vagina untuk tujuan sanitasi atau deodoran pribadi; penetral untuk
melambaikan tangan permanen; pengawet kulit [polishes] / pengawet untuk kulit [polishes]; penghilang noda; penghilang
pernis kuku / penghilang cat kuku; pensil alis; pensil kosmetik; penyedap makanan [minyak esensial] / perasa makanan
[minyak esensial]; perasa kue [minyak esensial] / perasa kue [minyak esensial]; perasa untuk minuman [minyak esensial] /
perasa untuk minuman [minyak esensial]; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut
palsu; perekat untuk tujuan kosmetik; pernis kuku / cat kuku; persiapan antistatik untuk tujuan rumah tangga; persiapan
bersinar [semir]; persiapan binatu; persiapan cukur; persiapan depilatory / depilatories; persiapan douching untuk tujuan
sanitasi atau deodoran pribadi [perlengkapan mandi]; persiapan dry-cleaning; persiapan fragrancing udara; persiapan fumigasi
[parfum]; persiapan furbishing (istilah yang dianggap terlalu kabur oleh Biro Internasional - Aturan 13 (2) (b) Peraturan);
persiapan grinding / persiapan penajaman; persiapan kolagen untuk tujuan kosmetik; persiapan kosmetik untuk bulu mata;
persiapan kosmetik untuk mandi; persiapan kosmetik untuk perawatan kulit; persiapan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
persiapan lidah buaya untuk tujuan kosmetik; persiapan make-up; persiapan mandi, bukan untuk tujuan medis; persiapan

:
: 1, 6, 40
: ===Bahan kimia; Persiapan kimia untuk digunakan dalam pembuatan cat; agen kimia; agen pengolahan permukaan untuk
logam; asam lemak yang lebih tinggi; bahan kimia untuk pembuatan cat; bahan kimia untuk pengobatan permukaan logam;
lem dan perekat untuk tujuan industri; mineral non-logam; persiapan pelapisan untuk mengusir noda; plastik [bahan baku].;
tepung terigu dan pati untuk keperluan industri===
===Besi dan baja; badai jendela logam; fitting joinery logam; fitting joinery logam menggunakan panel berbentuk rana; kit
perakitan bangunan prefabrikasi logam; layar jendela logam; layar serangga logam; logam nonferrous dan paduannya;
memuat dan membongkar palet logam; perangkat keras logam; permukaan diperlakukan pelat baja dan lembaran; pintu geser
logam; pintu layar logam; pintu layar logam.; pintu logam untuk penggunaan dalam ruangan; wadah kemasan industri logam;
wadah logam untuk transportasi===
===Metalworking; anti-kontaminasi dan lapisan pencegahan jamur pada permukaan film cat.; lapisan permukaan logam;
logam memperlakukan; peracikan warna kustom cat===
540 Etiket
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melambaikan rambut / persiapan melambaikan tangan untuk rambut; persiapan meluruskan rambut; persiapan menghilangkan
karat; persiapan menghilangkan pernis; persiapan menghilangkan warna / persiapan menghilangkan warna; persiapan
pembersihan; persiapan pembersihan kimia untuk keperluan rumah tangga; persiapan pembersihan wallpaper; persiapan
pemutihan [decolorants] untuk tujuan kosmetik; persiapan pemutihan [decolorants] untuk tujuan rumah tangga; persiapan
pemutihan kulit; persiapan pengupasan cat; persiapan penyegaran napas untuk kebersihan pribadi; persiapan perawatan
kuku; persiapan perendaman binatu / persiapan untuk mencuci pakaian; persiapan perlengkapan mandi; persiapan
phytocosmetic; persiapan polishing; persiapan smoothing [starching]; persiapan tabir surya; persiapan untuk membersihkan
gigi palsu; persiapan untuk membuat daun tanaman mengkilap; persiapan untuk membuka blokir pipa saluran pembuangan;
petroleum jelly untuk tujuan kosmetik; pewarna jenggot; pewarna kosmetik; pewarna rambut / pewarna rambut; pewarna untuk
tujuan toilet; poles gigi palsu; polishing lilin; polishing rouge / perhiasan rouge; pomades untuk tujuan kosmetik; potpourris
[wewangian]; quillaia kulit untuk mencuci; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun cukur; sabun deodoran; sabun untuk
keringat kaki; sabun untuk mencerahkan tekstil; sachet untuk linen yang mengeriting; safrol ,,,,,,; sampo kering; sampo untuk
hewan [persiapan perawatan non-obat]; sampo untuk hewan peliharaan [persiapan perawatan non-obat]; sandcloth / kain
abrasif; semir sepatu; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan penyegaran napas; semprotan rambut; silikon karbida
[abrasif]; soda lye; solusi menjelajahi; strip pemutihan gigi; sun-tanning persiapan [kosmetik]; susu almond untuk tujuan
kosmetik; terpenes [minyak esensial]; terpentin untuk degreasing; tisu bayi diresapi dengan persiapan pembersihan; transfer
dekoratif untuk tujuan kosmetik; tripoli batu untuk polishing; udara bertekanan kalengan untuk tujuan pembersihan dan debu;
zat untuk tujuan kosmetik===
===Defibrillator; Forceps; Foto sinar-X untuk tujuan medis; Gulungan; Inhaler; Kateter; Kondom; Peralatan x-ray untuk tujuan
medis; Sabuk perut; Tabung sinar-X untuk tujuan medis; alas kaki ortopedi; alat anestesi; alat bantu dengar; alat latihan fisik
untuk tujuan medis; alat pacu jantung otak; alat pemantau detak jantung; alat pencitraan resonansi magnetik [MRI] untuk
tujuan medis; alat pijat estetika; alat terapi udara panas; alat tes darah; anggota badan buatan; aparat untuk pengobatan
jerawat; artikel ortopedi; aspirator hidung; bahan jahitan; band akupresur; bantal pemanas, listrik, untuk tujuan medis; bantal
soporific untuk insomnia; bantal udara untuk tujuan medis; bantal untuk tujuan medis; bantalan pendingin untuk tujuan
pertolongan pertama; bantalan perut; bantalan untuk mencegah luka tekanan pada tubuh pasien; baskom untuk tujuan medis;
bayi makan dummies; bekam kacamata; benang, bedah; bingkai berjalan untuk penyandang cacat; botol droper untuk tujuan
medis; botol makan; botol makan teats; bougies bedah; cannulae (di dekat Cannulae); catgut ,,,,,,; cermin untuk ahli bedah;
cermin untuk dokter gigi; cincin anti-rematik; cincin biomagnetik untuk tujuan terapeutik atau medis; cincin gigi; cinta boneka
[boneka seks]; commode kursi; dialisis; dispenser aerosol untuk tujuan medis; dokter mata; douche tas; draw-sheet untuk
tempat tidur sakit; dropper untuk tujuan medis; dummies untuk bayi; elektroda untuk penggunaan medis; elektrokardiograf;
filter untuk sinar ultraviolet, untuk tujuan medis; furnitur khusus dibuat untuk tujuan medis; gastroskop; gaun pemeriksaan
pasien; gelang anti-mual; gelang anti-rematik; gelang untuk tujuan medis; gergaji untuk tujuan bedah; gigi buatan; gigi burs;
gigi palsu; glucometer; gunting untuk operasi; hemocytometers (dalam esocytometer); implan bedah yang terdiri dari bahan
buatan; implan fiksasi tulang biodegradable; inhaler hidrogen; injektor untuk tujuan medis; inkubator untuk bayi; inkubator
untuk tujuan medis; instrumen akupunktur listrik; insufflator; jahitan jarum; jaket selat; jantung alat pacu jantung; jarum
akupunktur; jarum suntik hipodermik; jarum suntik rahim; jarum suntik untuk suntikan; jarum suntik untuk tujuan medis; jarum
suntik uretra; jarum suntik vagina; jarum untuk tujuan medis; kamera endoskopi untuk tujuan medis; kantong air untuk tujuan
medis; kantong es untuk tujuan medis; karet gelang ortodontik; kasur persalinan; kasur udara untuk tujuan medis; kasus
instrumen untuk digunakan oleh dokter; kasus yang dipasang untuk instrumen medis; katup botol makan; klip untuk dummies;
klip, bedah; kolesterol meter; kompres termo-listrik [operasi]; kompresor [bedah]; kontrasepsi, non-kimia; korset perut; korset
untuk tujuan medis; kruk; kuas untuk membersihkan rongga tubuh; kulit buatan untuk tujuan bedah; kursi berlengan untuk
tujuan medis atau gigi; kursi dokter gigi; label indikator suhu untuk tujuan medis; lampu kuarsa untuk tujuan medis; lampu sinar
ultraviolet untuk tujuan medis; lampu untuk tujuan medis; laser untuk tujuan medis; layar radiologi untuk tujuan medis;
lembaran inkontinensia; lengkungan mendukung untuk alas kaki; lensa [prostesis intraokular] untuk implantasi bedah; mainan
seks; masker pernapasan untuk pernapasan buatan; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah terapeutik;
mata buatan; mendukung untuk kaki datar; menstrual cups (cangkir menstruasi); menyembuhkan lampu untuk tujuan medis;
meter pulsa; monitor komposisi tubuh; monitor lemak tubuh; pakaian khusus untuk ruang operasi; pakaian kompresi; paket
termal untuk tujuan pertolongan pertama; panci tempat tidur; panduan mediswires; pasien mengangkat hoists; patch pendingin
untuk tujuan medis; payudara buatan; pejalan kaki beroda untuk membantu mobilitas; pelindung gigi untuk tujuan gigi;
pelindung jari untuk tujuan medis; pelindung pendengaran; pemisah kaki untuk tujuan ortopedi; penekan lidah untuk tujuan
medis; penganalisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; pengecoran pincers; pengikis lidah; penyumbat telinga
[perangkat pelindung telinga]; peralatan bedah dan instrumen; peralatan dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan
medis.; peralatan dan instrumen dokter hewan; peralatan dan instrumen gigi; peralatan dan instrumen medis; peralatan dan
instrumen urologi; peralatan diagnostik untuk tujuan medis; peralatan enema untuk tujuan medis; peralatan fisioterapi;
peralatan fumigasi untuk tujuan medis; peralatan gigi, listrik; peralatan kebidanan; peralatan kebidanan untuk ternak; peralatan
makan bedah; peralatan mikrodermabrasi; peralatan ortodontik; peralatan pengujian untuk tujuan medis; peralatan pijat;
peralatan radiologis untuk tujuan medis; peralatan radioterapi; peralatan rehabilitasi tubuh untuk tujuan medis; peralatan
resusitasi; peralatan terapeutik galvanis; peralatan traksi untuk tujuan medis; peralatan untuk mencuci rongga tubuh; peralatan
untuk pengobatan tuli; peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk tujuan medis; peralatan untuk pernapasan buatan;
peralatan untuk regenerasi sel induk untuk tujuan medis; peralatan vibromassage; perangkat pengiriman obat subkutan
implan; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, untuk tujuan medis; perban lutut, ortopedi; perban plester untuk tujuan
ortopedi; perban suspensory; perban untuk sendi, anatomi; perban, elastis; pessaries (pessaries); pijat gusi untuk bayi; pil
crushers; pin untuk gigi buatan; pisau bedah; pisau jagung; pisau untuk tujuan bedah; pompa payudara; pompa untuk tujuan
medis; probe untuk tujuan medis; probe uretra; prostesis rambut; quad canes untuk tujuan medis; rahang buatan; respirator
untuk pernapasan buatan; robot bedah; robot exoskeleton cocok untuk tujuan medis; sabuk bersalin; sabuk galvanis untuk
tujuan medis; sabuk hipogastrik; sabuk ortopedi; sabuk umbilical; sabuk untuk tujuan medis; sabuk, listrik, untuk tujuan medis;
sarung tangan untuk pijat; sarung tangan untuk tujuan medis; selimut, listrik, untuk tujuan medis; sendok untuk pemberian
obat; senjata balling; sepatu bot untuk tujuan medis; seprai steril, bedah; sisir kutu; sling [perban pendukung]; sol ortopedi;
sphygmotensiometers (sphygmotensiometers); spirometer [peralatan medis]; spittoons untuk tujuan medis; splints, bedah;
spons bedah; stent (stent); stetoskop; stoking elastis untuk tujuan bedah; stoking untuk varices; tabel operasi; tabung drainase
untuk tujuan medis; tabung radium untuk tujuan medis; tandu ambulans; tandu, beroda; telinga picks; tempat tidur air untuk
tujuan medis; tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; tempat tidur udara untuk tujuan medis; termometer untuk tujuan
medis; terompet telinga; tips untuk kruk; tirai bedah; tombak; tomograf untuk tujuan medis; tongkat berjalan untuk tujuan
medis; topeng anestesi; trocars (mobil trocars); urinal genggam portabel; urinal menjadi kapal; vaporizers untuk tujuan medis;
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vibrator tempat tidur; vibrator udara panas untuk tujuan medis; wadah khusus dibuat untuk limbah medis; wadah untuk
menerapkan obat-obatan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529996
: 16/03/2020 00:00:00
: 2019-138812 30/10/2019 JP
: Shiseido Company, Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku Tokyo 104-0061
: TANAKA Naofumi
: Marunouchi Park Building, 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8222

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ImuGenerationRED Technology
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 3
: ===Bahan kimia; Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik, sabun, wewangian dan produk industri; Pupuk;
asam lemak yang lebih tinggi; kertas uji kimia; kolagen yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan kosmetik;
pemanis buatan; persiapan kimia untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; persiapan yang mengatur pertumbuhan
tanaman; protein untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik.; tepung dan pati untuk keperluan industri; tepung dan pati
untuk keperluan industri untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik===
===Sabun; cotton buds untuk tujuan kosmetik.; dokter gigi; kapas untuk tujuan kosmetik; kosmetik (selain kosmetik kuku);
parfum, dupa dan wewangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530780
: 16/03/2020 00:00:00
:
: MODES MOOSE INC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 225 rue Chabanel Ouest, Suite 200 Montréal QC H2N 2C9
: ROBIC
: 630 Boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage Montréal QC H3B 1S6

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MOOSE KNUCKLES
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 35, 25, 9, 14
: ===Ransel, paket Fanny; tas tangan dan semua tujuan membawa tas.===
===Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, baju, headwear, alas kaki.; Toko retail layanan yang menampilkan
pakaian, baju, headwear, alas kaki===
===Pakaian, headwear dan alas kaki yaitu, jaket pakaian luar, jaket olahraga, mantel, rompi, Blazer, sweater, kaus, kemeja, tshirt, tank Tops, Pantsuits, Celana, Jeans, celana pendek, celana kapri, jumper, Overall, rok, gaun, loungewear, beachwear,
baju renang, Swimwear, piyama, pakaian bayi, undershirt, celana petinju, celana pendek Boxer, pakaian dalam, topi, topi,
selendang, bandana, ascots, busur-dasi, dasi, cravats, sarung tangan, Mittens, ikat pinggang, kaus kaki, sandal jepit, sepatu
bot, Sepatu, hujan Sepatu, sandal, sandal.===
===Ponsel kasus.===
===Perhiasan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531138
: 16/03/2020 00:00:00
:
: Neosilk Cosmetics Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1091-1, Naka Aza-Higashida, Fujioka-shi Gunma 375-0005
:
: MEISHIN Bldg., 20-19, Nishiki 1-chome, Naka-ku, Nagoya-shi Aichi 460-0003

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: mojuin
:

591

Uraian Warna

:

540 Etiket

540 Etiket

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

: M0020201531151
: 16/03/2020 00:00:00
:
: Neosilk Cosmetics Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1091-1, Naka Aza-Higashida, Fujioka-shi Gunma 375-0005
:
: MEISHIN Bldg., 20-19, Nishiki 1-chome, Naka-ku, Nagoya-shi Aichi 460-0003

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: frekun
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik; Wewangian; age retardant gel [untuk penggunaan kosmetik]; air toilet; antiperspiran [perlengkapan mandi];
baby oil [perlengkapan mandi]; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bath crystal [untuk penggunaan kosmetik];
bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak tubuh [untuk penggunaan kosmetik]; bilas rambut [untuk penggunaan kosmetik];
body butter [untuk penggunaan kosmetik]; body lotion [untuk penggunaan kosmetik]; body scrub [untuk penggunaan
kosmetik]; bubuk mandi [untuk penggunaan kosmetik]; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; cat muka; concealer
[kosmetik]; dandan; dandanan teater; deodoran pribadi; facial scrub [untuk penggunaan kosmetik]; fizzies mandi; foundation
krim [untuk penggunaan kosmetik]; gel [kosmetik]; gel mata [untuk penggunaan kosmetik]; gel setelah matahari [untuk
kosmetik]; jaringan diresapi dengan lotion kosmetik; jaringan diresapi dengan persiapan menghilangkan make-up; jeli
petroleum kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik untuk hewan;
kosmetik untuk riasan mata; krim after-sun [untuk penggunaan kosmetik]; krim anti-penuaan [untuk penggunaan kosmetik];
krim kosmetik; kue sabun toilet; losion setelah matahari [untuk penggunaan kosmetik]; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion
kosmetik; lotion mandi [untuk penggunaan kosmetik]; lotion tahan usia [untuk penggunaan kosmetik]; make-up untuk
compacts; manik-manik mandi [untuk penggunaan kosmetik]; masker kulit [untuk penggunaan kosmetik]; minyak tubuh [untuk
penggunaan kosmetik]; minyak untuk keperluan kosmetik; mutiara mandi [untuk penggunaan kosmetik]; pelembab antipenuaan; pelunak kutikula; pembersih wajah; pemelihara rambut [untuk penggunaan kosmetik]; peningkat bawah mata; pensil
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan buffing kuku; persiapan kosmetik meminimalkan kerut untuk
penggunaan wajah topikal; persiapan kosmetik untuk bulu mata; persiapan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
persiapan kosmetik untuk mandi; persiapan kosmetik untuk pengeringan kuku; persiapan kosmetik untuk perawatan kulit dan
perawatan kulit; persiapan kosmetik untuk perawatan tubuh; persiapan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan mandi; persiapan mandi busa [untuk penggunaan kosmetik]; persiapan
menghapus make-up; persiapan penghapus warna [untuk penggunaan kosmetik]; persiapan penyamakan sendiri [kosmetik];
persiapan perawatan bibir; persiapan perawatan kuku kosmetik; persiapan perawatan kulit anti-penuaan; persiapan perawatan
rambut; persiapan perbaikan kuku; persiapan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; persiapan tabir surya kosmetik; pewarna
kosmetik; pomade kosmetik (rambut); primer make-up; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk
sabun; riasan berlipat kelopak mata; riasan mata; scrub; scrub kaki; serpih mandi; susu kecantikan; susu pembersih untuk
keperluan kosmetik; wewangian dan dupa.===

: 3
: ===Kosmetik; Wewangian; age retardant gel [untuk penggunaan kosmetik]; air toilet; antiperspiran [perlengkapan mandi];
baby oil [perlengkapan mandi]; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bath crystal [untuk penggunaan kosmetik];
bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak tubuh [untuk penggunaan kosmetik]; bilas rambut [untuk penggunaan kosmetik];
body butter [untuk penggunaan kosmetik]; body lotion [untuk penggunaan kosmetik]; body scrub [untuk penggunaan
kosmetik]; bubuk mandi [untuk penggunaan kosmetik]; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; cat muka; concealer
[kosmetik]; dandan; dandanan teater; deodoran pribadi; facial scrub [untuk penggunaan kosmetik]; fizzies mandi; foundation
krim [untuk penggunaan kosmetik]; gel [kosmetik]; gel mata [untuk penggunaan kosmetik]; gel setelah matahari [untuk
kosmetik]; jaringan diresapi dengan lotion kosmetik; jaringan diresapi dengan persiapan menghilangkan make-up; jeli
petroleum kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik untuk hewan;
kosmetik untuk riasan mata; krim after-sun [untuk penggunaan kosmetik]; krim anti-penuaan [untuk penggunaan kosmetik];
krim kosmetik; kue sabun toilet; losion setelah matahari [untuk penggunaan kosmetik]; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion
kosmetik; lotion mandi [untuk penggunaan kosmetik]; lotion tahan usia [untuk penggunaan kosmetik]; make-up untuk
compacts; manik-manik mandi [untuk penggunaan kosmetik]; masker kulit [untuk penggunaan kosmetik]; minyak tubuh [untuk
penggunaan kosmetik]; minyak untuk keperluan kosmetik; mutiara mandi [untuk penggunaan kosmetik]; pelembab antipenuaan; pelunak kutikula; pembersih wajah; pemelihara rambut [untuk penggunaan kosmetik]; peningkat bawah mata; pensil
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan buffing kuku; persiapan kosmetik meminimalkan kerut untuk
penggunaan wajah topikal; persiapan kosmetik untuk bulu mata; persiapan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
persiapan kosmetik untuk mandi; persiapan kosmetik untuk pengeringan kuku; persiapan kosmetik untuk perawatan kulit dan
perawatan kulit; persiapan kosmetik untuk perawatan tubuh; persiapan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan mandi; persiapan mandi busa [untuk penggunaan kosmetik]; persiapan
menghapus make-up; persiapan penghapus warna [untuk penggunaan kosmetik]; persiapan penyamakan sendiri [kosmetik];
persiapan perawatan bibir; persiapan perawatan kuku kosmetik; persiapan perawatan kulit anti-penuaan; persiapan perawatan
rambut; persiapan perbaikan kuku; persiapan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; persiapan tabir surya kosmetik; pewarna
kosmetik; pomade kosmetik (rambut); primer make-up; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk
sabun; riasan berlipat kelopak mata; riasan mata; scrub; scrub kaki; serpih mandi; susu kecantikan; susu pembersih untuk
keperluan kosmetik; wewangian dan dupa.===
540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531298
: 16/03/2020 00:00:00
: 018127476 23/09/2019 EM
: Xpyro Oy

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kiilakiventie 1 FI-90250 OULU
:
: Eteläinen Rautatiekatu 10 A FI-00100 Helsinki

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: XPYRO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 41, 42, 45
: ===Bahan kimia industri; bahan kimia tahan api; bahan kimia untuk digunakan dalam pemadam api; komposisi perlindungan
kebakaran.; komposisi tahan api; komposisi untuk pemadaman dan pencegahan kebakaran; pemadam kebakaran komposisi;
penghambat api; persiapan kimia untuk digunakan dalam pencegahan kebakaran; persiapan pemadam api===
===Pendidikan; layanan pelatihan yang berkaitan dengan penggunaan penghambat api.; menyediakan pelatihan; pelatihan
teknis yang berkaitan dengan risiko kebakaran; pelatihan yang berkaitan dengan keselamatan kebakaran; pelatihan yang
berkaitan dengan pencegahan kebakaran===
===Penelitian ilmiah; analisis kimia; desain dan pengembangan retardants api; desain dan pengujian produk baru; jasa
pengujian teknologi keselamatan; konsultasi teknologi yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran.; kontrol kualitas;
penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang lain; penelitian di bidang perlindungan lingkungan; penelitian ilmiah
dan teknologi di bidang bencana alam; penelitian kimia; pengembangan produk untuk orang lain; pengujian bahan baku;
pengujian dan evaluasi bahan; pengujian keamanan produk; saran teknis yang berkaitan dengan pengujian keamanan===
===Layanan keamanan untuk perlindungan fisik harta benda dan individu; konsultasi pencegahan kebakaran; pemadam
kebakaran; penilaian keamanan risiko; penilaian risiko keselamatan kebakaran; sewa alat pemadam kebakaran.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4/1423 Soi Serithai 57, Serithai Road, Klongkum, Buengkum 10240 Bangkok
:
: Intellectual Design Group Co., Ltd. 194,196 Nonthaburi Road, Bang krasor, Meuang
Nonthaburi 11000 Nonthaburi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HANA PET
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 5, 31
: ===Sampo untuk hewan peliharaan [persiapan perawatan non-obat]; deodoran untuk hewan peliharaan; kondisioner hewan
peliharaan non-obat.; sampo hewan peliharaan non-obat; sampo kering===
===Antiseptik; Deodoran kamar; sampo hewan insektisida; sampo obat untuk hewan peliharaan; sampo pedikculicidal.; solusi
pembersihan untuk luka; suplemen diet untuk hewan===
===Makanan kucing; makanan anjing.; pasir aromatik [sampah] untuk hewan peliharaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531666
: 16/03/2020 00:00:00
: 018127783 23/09/2019 EM
: Xpyro Oy

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kiilakiventie 1 FI-90250 OULU
:
: Eteläinen Rautatiekatu 10 A FI-00100 Helsinki

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BONSOGUARD
:

591

Uraian Warna

:

: M0020201531624
: 16/03/2020 00:00:00
:
: BLUEBIRD FARM COMPANY LIMITED

540 Etiket

540 Etiket

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

: M0020201534870
: 16/03/2020 00:00:00
: 40201920183W 17/09/2019 SG
: MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2 Alexandra Road, # 05-04/05 Delta House Singapore 159919
:
: 1 Marina Boulevard, #28-00 One Marina Boulevard Singapore 018989

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Naladhu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 43
: ===Layanan Bar; Layanan hotel; akomodasi sementara; layanan kafe; layanan motel; layanan restoran; layanan restoran
swalayan.; layanan snack-bar; makanan dan minuman katering; pemesanan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi
sementara; reservasi hotel; sewa ruang pertemuan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1, 41, 42, 45
: ===Bahan kimia industri; bahan kimia tahan api; bahan kimia untuk digunakan dalam pemadam api; komposisi perlindungan
kebakaran.; komposisi tahan api; komposisi untuk pemadaman dan pencegahan kebakaran; pemadam kebakaran komposisi;
penghambat api; persiapan kimia untuk digunakan dalam pencegahan kebakaran; persiapan pemadam api===
===Pendidikan; layanan pelatihan yang berkaitan dengan penggunaan penghambat api.; menyediakan pelatihan; pelatihan
teknis yang berkaitan dengan risiko kebakaran; pelatihan yang berkaitan dengan keselamatan kebakaran; pelatihan yang
berkaitan dengan pencegahan kebakaran===
===Penelitian ilmiah; analisis kimia; desain dan pengembangan retardants api; desain dan pengujian produk baru; jasa
pengujian teknologi keselamatan; konsultasi teknologi yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran.; kontrol kualitas;
penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang lain; penelitian di bidang perlindungan lingkungan; penelitian ilmiah
dan teknologi di bidang bencana alam; penelitian kimia; pengembangan produk untuk orang lain; pengujian bahan baku;
pengujian dan evaluasi bahan; pengujian keamanan produk; saran teknis yang berkaitan dengan pengujian keamanan===
===Layanan keamanan untuk perlindungan fisik harta benda dan individu; konsultasi pencegahan kebakaran; pemadam
kebakaran; penilaian keamanan risiko; penilaian risiko keselamatan kebakaran; sewa alat pemadam kebakaran.===

: M0020201535403
: 16/03/2020 00:00:00
:
: SHANDONG HEZI BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

: Room 1201, Building 1, Ginza Center, Harmony Square, No. 22799 Jingshi Road,
Huaiyin District, Jinan City 250000 Shandong Province
:
: 36F, Building A4-3, Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi Road,
High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SIMPLEFECTIVE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik; Pembersih wajah; Wewangian.; dokter gigi; dupa; lotion mandi; minyak esensial; persiapan pembersihan; semir
sepatu; topeng kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-3, Uguisudani-cho, Shibuya-ku Tokyo 150-0032
: NAGATA Motoaki
: c/o Nagata Patent Office, 7th Floor, Shiroguchi Bldg., 2-15, Kakuda-cho, Kita-ku,
Osaka-shi Osaka 530-0017

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: FURYU

: M0020201536149
: 16/03/2020 00:00:00
: 2020-023890 05/03/2020 JP
: FURYU CORPORATION

540 Etiket

Halaman 426 dari 595

566

Arti Bahasa

: Elegant and tasteful.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 9
: ===Layanan iklan; jasa agen periklanan; layanan ritel atau layanan grosir untuk file gambar yang dapat diunduh; layanan ritel
atau layanan grosir untuk kacamata.; layanan ritel atau layanan grosir untuk lensa kontak; layanan ritel atau layanan grosir
untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin fotografi dan peralatan
dan perlengkapan fotografi; layanan ritel atau layanan grosir untuk stan foto yang dioperasikan dengan koin; pemasaran; riset
pemasaran===
===Kacamata; Mesin dan peralatan fotografi; Permainan kartrid untuk digunakan dengan peralatan permainan elektronik; bilik
foto; file gambar yang dapat diunduh; kartrid permainan komputer; lensa kontak; lensa kontak warna.; mekanisme yang
dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan photo booth; mesin dan peralatan telekomunikasi; perangkat lunak hiburan
interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game komputer; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak permainan
elektronik untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer yang dapat
diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak permainan komputer,
download; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk ponsel; program
permainan untuk mesin video game arcade===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538934
: 16/03/2020 00:00:00
:
: AKAMATSU Takayoshi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Daichi Bldg. 4F, 1-4-43, Miyanishi, Matsuyama-shi Ehime 790-0065
: ATENDA Patent Firm
: TUC Bldg.5F, 2-16-5, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku Tokyo 101-0032

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: kanahei
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 18, 3, 20, 21, 8, 24, 42, 43, 30, 14
: ===Bir; jus buah; jus sayuran [minuman].; minuman berkarbonasi [minuman menyegarkan]; minuman whey===
===Bulu.; Dompet; Kantung; Kulit; Payung; Tas; Tongkat; kesombongan kasus, tidak dipasang; kulit kari; kulit mentah; tongkat
berjalan===
===Sabun dan deterjen; kosmetik persiapan; wewangian, wewangian dan dupa.===
===Bantal; Bantal [furnitur]; Furniture.; Kasur; bantal lantai jepang [zabuton]; kait pakaian, bukan dari logam; kipas untuk
penggunaan pribadi, non-listrik; kotak bersarang untuk burung kecil===
===Cangkir; Dispenser Sabun; Hidangan; Mug; Pails makan siang; Sapu; Sikat gigi; Sumpit; botol air; botol vakum; celengan
babi; chawan [mangkuk nasi Jepang], bukan logam mulia; gelas minum; kain semir sepatu; kaleng penyiraman; kandang
burung; kosmetik peralatan; layanan [hidangan]; menolak tempat sampah; pemegang kertas toilet; pemegang sabun.;
peralatan dapur; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau dan sendok; sikat pakaian; sumpit kasus; tanduk
sepatu; vas bunga; wadah dapur; wastafel [mangkuk, bukan bagian dari instalasi sanitasi]===
===Gunting; Pinset; besi crimping; besi datar listrik; buah corers; dapat Openers, non-listrik; manikur set; pengeriting bulu
mata; penjepit keriting; peralatan makan [pisau, garpu dan sendok]; pizza pemotong, non-listrik; rambut-menghapus pinset; set
pedikur.; slicers keju, non-listrik; slicers telur, non-listrik===
===Kain tenun; Tirai; handuk piring untuk pengeringan; handuk, bukan kertas; hiasan dinding tekstil; penutup kursi toilet
tekstil; penutup untuk selimut futon; sapu tangan tekstil; sarung bantal; selimut futon; selimut tempat tidur; serbet meja tekstil;
taplak meja, bukan kertas.===
===Layanan desain animasi; desain dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer; membuat dan memelihara
situs web untuk orang lain; menyediakan program permainan komputer pada jaringan data; perangkat lunak sebagai layanan
[SaaS].; sewa program permainan komputer===
===Menyediakan akomodasi sementara; Penyewaan kursi, Meja, linen meja, barang pecah belah; anak prasekolah dan
perawatan bayi di pusat penitipan anak; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; mengatur dan menyediakan
akomodasi sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; naik untuk hewan; sewa bantal; sewa furnitur; sewa futon dan
selimut; sewa handuk untuk hotel; sewa hiasan dinding untuk hotel; sewa hidangan untuk hotel.; sewa penutup lantai; sewa
ruang pertemuan; sewa selimut; sewa tirai untuk hotel===
===Beras; Bumbu; Makaroni; Mayones.; Minuman berbasis teh; Pangsit boneka Cina; Pangsit kukus Cina; Permen; Pizza;
Ravioli; Sandwich; Sushi; baking powder (bubuk kue); biji kopi yang tidak dipanggang; daging Pie; ditumbuk kue beras
[mochi]; dressing untuk salad; es batu; hamburger [sandwich]; hot dog sandwich; makan siang kotak yang terdiri dari nasi,
dengan menambahkan daging, ikan atau sayuran; menyiapkan kakao dan minuman berbasis kakao; menyiapkan kopi dan
minuman berbasis kopi; roti dan roti; sebaran cokelat yang mengandung kacang; serpihan Oat; serpihan jagung===
===Earrings; Forex - EUR/USD turun pada akhir; Lencana logam mulia; Medali; Sepatu perhiasan; Token tembaga; batu
mulia; batu mulia sintetis; jam tangan dan jam tangan.; kawat logam mulia [perhiasan]; kotak perhiasan; kunci cincin; manset;
trofi logam mulia===

540 Etiket

Halaman 427 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539971
: 16/03/2020 00:00:00
:
: Lesprit Co., Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5-9-2, Jingumae, Shibuya-ku Tokyo 150-0001
: Oshima, Nishimura & Miyanaga PPC
: Shinjuku Gyoen Bldg. 9F, 1-5-1 Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo 160-0022

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LIPPS BOY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik; Parfum; Perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; bulu mata palsu; dentifrices (Di dekat Dentifrices);
deodoran untuk penggunaan pribadi; kapas untuk tujuan kosmetik.; kuku palsu; persiapan penyegaran napas; persiapan
polishing; sabun dan deterjen; sampo rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201544605
: 16/03/2020 00:00:00
: 2020-026333 11/03/2020 JP
: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (doing business as KAWASAKI HEAVY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe
: Tokkyo Gyomu Hojin ARCO TOKKYO JIMUSHO (doing Business As Patent
: Bo-eki Bldg., 123-1 Higashi-machi, Chuo-ku, Kobe-shi Hyogo 650-0031

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 18, 6, 25, 9, 26, 14
: ===Alat tulis.; Stiker; lambang cetak; materi cetak===
===Dompet; Handbags; Kantung; Koper; Tas; Tas.; dompet saku; kantong pinggang; kasus kartu [notecases]; kasus kartu
nama; kasus kesombongan, tidak dipasang; kasus-kasus utama; pakaian untuk hewan peliharaan domestik; payung dan
bagian-bagiannya; payung teleskopik; rucksacks (karung rucksacks); saddlebags (kantong pelana); tas bahu; tas belanja; tas
jinjing; tas kecil untuk pria; tas kulit; tas perjalanan; tote tas===
===Carabiners.; Kunci logam; papan nama tegak logam; pelat nama logam dan papan nama pintu; wadah kemasan industri
logam===
===Alas kaki; Pakaian; garter (garter); ikat pinggang; kaus kaki suspender; kawat gigi untuk pakaian [suspender]; pakaian
tahan cuaca; pakaian untuk olahraga.; penutup kepala; sabuk untuk pakaian; sarung tangan dan sarung tangan [pakaian];
sarung tangan mengemudi===
===Kacamata; Meter; Tombol elektronik; alarm pencuri listrik dan elektronik; asisten digital pribadi; helm keselamatan; helm
untuk pengendara sepeda motor; kacamata pelindung; kartu chip elektronik yang dikodekan untuk mengidentifikasi pengguna
kendaraan atau mesin elektronik tertentu; kasus untuk smartphone.; kunci elektronik untuk kendaraan; mekanisme
penguncian elektronik untuk brankas; mesin dan peralatan telekomunikasi; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan;
perangkat lunak aplikasi; program komputer; program permainan elektronik; publikasi elektronik; sarung tangan untuk
perlindungan terhadap kecelakaan; sel listrik dan baterai; tombol pintar===
===Patch perekat hias untuk jaket; Tombol; kait dan mata; lencana untuk dipakai; pakaian gesper; pengening ritsleting.; snap
pengen kencang===
===Lencana pin; cincin tombol; jam tangan dan jam tangan; ornamen sepatu logam mulia.; perhiasan pribadi [perhiasan,
perhiasan (Am.)]; pin dasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201546137
: 16/03/2020 00:00:00
:
: SHANGHAI CONWOOD INTERNATIONAL CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Room 301-306, Building No. 1, No.2112 Yanggao Middle Road, China (Shanghai)
Pilot Free Trade Zone 200135 Shanghai
: CCPIT Patent & Trademark Law Office
: 10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 Beijing

Halaman 428 dari 595

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 25, 14
: ===Pemasaran; Presentasi barang pada media komunikasi, untuk tujuan ritel; administrasi komersial perizinan barang dan
jasa orang lain; konsultasi manajemen personil.; layanan administrasi untuk relokasi bisnis; organisasi pameran untuk tujuan
komersial atau periklanan; pembaatian buku; pemrosesan administratif pesanan pembelian; penyediaan pasar online bagi
pembeli dan penjual barang dan jasa; promosi penjualan untuk orang lain===
===Alas kaki; Dasi; Kaus kaki; Pakaian; Syal; korset.; layettes [pakaian]; pakaian renang; sarung tangan [pakaian]; topi
menjadi headwear===
===Kasus perhiasan logam mulia; Perhiasan; jam tangan; kotak perhiasan; kotak presentasi untuk jam tangan; paste
perhiasan [kostum perhiasan]; perhiasan ukiran giok; pesona perhiasan; rantai [perhiasan].; temuan perhiasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201547208
: 16/03/2020 00:00:00
:
: BEIJING DABAO COSMETICS CO., LTD

540 Etiket

: No.12 Ronghua Mid-Road, Beijing Economic-Technological Development Area
Beijing
: NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LTD.
: 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 North Third Ring Road East,
Dongcheng District 100013 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: The first Chinese character DA means big and the second Chinese character BAO means treasure. The
words contained in the mark have no meaning.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik; Lipstik; Parfum; Sabun; Shampoo; Wewangian; air toilet wangi; antiperspirants (perlengkapan mandi); batang
sabun; depilatories (depilatories); gemuk untuk tujuan kosmetik; grinding persiapan; kit kosmetik; kondisioner rambut; krim
(kosmetik -); krim pemutih kulit; kue sabun toilet; lotion kosmetik; lotion mandi; make-up menghapus persiapan; mandi
(persiapan kosmetik untuk -); masker kecantikan; minyak untuk tujuan kosmetik; pelembut kain untuk penggunaan binatu;
pembersih kaca; pemutih cucian; penghilang noda; pensil alis; persiapan binatu; persiapan make-up; persiapan melambaikan
rambut; persiapan polishing; persiapan tabir surya.; pewarna rambut; rambut-mencuci bubuk; susu cuci wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201265943
: 17/03/2020 00:00:00
:
: NOVARTIS AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CH-4002 Basel
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue, yellow and white.
: 5
: ===Persiapan farmasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531264
: 17/03/2020 00:00:00
: 02/10/2019 FR
: HERMES INTERNATIONAL

Alamat Pemohon

: 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 429 dari 595

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HERMESISTIBLE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Parfum, produk wewangian, air toilet, eau de Cologne, eau de parfum, produk kosmetik dan preparasi kosmetik, preparasi
perlengkapan mandi tanpa obat, produk untuk keperluan sanitasi pribadi, produk perawatan kecantikan, lotion kosmetik untuk
rambut dan tubuh, sabun, deodoran untuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531290
: 17/03/2020 00:00:00
:
: SINGAPORE ARTIBOX INTERNATIONAL PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10 Anson Road, #27-15 International Plaza Singapore 079903
:
: 10 Anson Road, #10-11 International Plaza Singapore 079903

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DAYA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 2, 35, 41
: ===Materi artis; alat tulis; artikel kertas untuk digunakan dalam kaitannya dengan kerajinan; bahan gambar; bahan kerajinan
kertas; bahan pemodelan untuk tujuan pendidikan; baki cat; barang cetakan untuk tujuan pendidikan; barang cetakan yang
berkaitan dengan pendidikan kesehatan; buku cat (bagan warna); buku cat (barang cetakan); cairan berwarna untuk
digunakan dalam kerajinan anak-anak; cat air (lukisan); cat palet; instrumen genggam untuk melukis; instrumen melukis; karya
seni (lukisan).; kerajinan kardus; kerajinan kit untuk konstruksi model papier mch; kertas kerajinan; kertas logam, selain foil
untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; kit kerajinan untuk melukis atau poster; kotak cat anak-anak;
kotak cat dan kuas; lukisan [gambar], dibingkai atau dibingkai; lukisan kanvas; lukisan spesimen menjadi pola pewarnaan;
lukisan spesimen untuk disalin; melukis pensil; mengoreksi alat bantu untuk keperluan melukis; papan lukisan; pensil, dll; rol
cat; sandaran tangan untuk pelukis; seni dan kerajinan kit cat; templat lukisan; tongkat minyak untuk lukisan===
===Pelapis akrilik [cat]; bahan untuk seniman [cat]; cat; cat air.; cat akrilik; cat kain; cat minyak; cat semprot; cat seniman;
pensil retouching [cat]===
===Layanan ritel online; layanan ritel; layanan toko ritel; layanan toko ritel online; pemasaran; penyatuan, untuk kepentingan
orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet ritel.; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; ritel barang dengan cara apa pun===
===Mengatur dan memimpin kelas; jasa pameran seni; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan
kerajinan; pengajaran.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201531502
: 17/03/2020 00:00:00
:
: Shenzhen Bipu Technology Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: 2nd Floor, No. 27, Yangmei Road, Bantian Street, Longgang District 518000
Shenzhen City, Guangdong Province
:
: Room 1810, Yingdong Zhanye Building, No.6525 Shennan Avenue, Tianan
Community, Shatou Street, Futian District, Shenzhen City Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Keychron
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Headset; Kabel USB untuk ponsel; Keyboard komputer; Layar LED; mouse [periferal komputer]; pemutar media portabel;
pengisi daya USB.; skrup [peralatan pemrosesan data]; smartphone; tripod untuk kamera===

Halaman 430 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531672
: 17/03/2020 00:00:00
: 018126610 19/09/2019 EM
: BIOCHEM Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Küstermeyerstr. 16 49393 Lohne
:
: Corneliusstr. 15 80469 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BetaTrace
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5, 31
: ===Aditif makanan medis untuk penggunaan hewan; Bahan pakan medis dan aditif; aditif pakan ternak obat untuk unggas,
ternak, babi dan kuda.; nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen makanan untuk hewan; obat aditif untuk makanan
hewani; obat pakan ternak===
===Bahan makanan hewani; aditif pakan non-obat (pengisi) untuk hewan.; bahan makanan untuk unggas, sapi, babi dan
kuda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531683
: 17/03/2020 00:00:00
:
: SINGAPORE ARTIBOX INTERNATIONAL PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10 Anson Road, #27-15 International Plaza Singapore 079903
:
: 10 Anson Road, #10-11 International Plaza Singapore 079903

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ARTIBOX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 35, 41
: ===Materi artis; alat tulis; artikel kertas untuk digunakan dalam kaitannya dengan kerajinan; bahan gambar; bahan kerajinan
kertas; bahan pemodelan untuk tujuan pendidikan; baki cat; barang cetakan untuk tujuan pendidikan; barang cetakan yang
berkaitan dengan pendidikan kesehatan; buku cat (bagan warna); buku cat (barang cetakan); cairan berwarna untuk
digunakan dalam kerajinan anak-anak; cat air (lukisan); cat palet; instrumen genggam untuk melukis; instrumen melukis; karya
seni (lukisan).; kerajinan kardus; kertas kerajinan; kertas logam, selain foil untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi,
percetakan dan seni; kit kerajinan untuk konstruksi model papier-m ch; kit kerajinan untuk melukis atau poster; kotak cat anakanak; kotak cat dan kuas; lukisan [gambar], dibingkai atau dibingkai; lukisan kanvas; lukisan spesimen menjadi pola
pewarnaan; lukisan spesimen untuk disalin; melukis pensil; mengoreksi alat bantu untuk keperluan melukis; papan lukisan;
pensil, dll; rol cat; sandaran tangan untuk pelukis; seni dan kerajinan kit cat; templat lukisan; tongkat minyak untuk lukisan===
===Layanan ritel online; layanan ritel; layanan toko ritel; layanan toko ritel online; pemasaran; penyatuan, untuk kepentingan
orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet ritel.; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; ritel barang dengan cara apa pun===
===Mengatur dan memimpin kelas; jasa pameran seni; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan
kerajinan; pengajaran.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: M0020201532964
: 17/03/2020 00:00:00
:
: SHANDONG HENGNEIKAO TRADE CO., LTD

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Room 141, Building 10, Shandong Heavy Duty Truck, Automotive Parts Logistics
Centre, No.57 Lanxiang Road, Tianqiao, Jinan 250000 Shandong
:
: 36F, Building A4-3, Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi Road,
High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong

: Merek Lukisan
: HENGNEIKAO

Halaman 431 dari 595

566

Arti Bahasa

: “Heng” means “Prosperous”, “Nei” means “Inner”, “Kao” means “Examination”.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 12
: ===Gear Box untuk kendaraan darat; Konverter torsi untuk kendaraan darat; Mengemudi motor untuk kendaraan darat;
Reduksi roda gigi untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk mobil; freewheels untuk kendaraan darat; jok untuk kendaraan;
transmisi untuk kendaraan darat; untuk kendaraan darat; untuk sepeda.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi Aichi-ken 460-8625
: TATSUMI Akiko
: The Patent Corporate Body Aruga Patent Office, Sawanotsuru Ningyocho Bldg., 1-38 Nihonbashi Ningyocho, Chuo-ku Tokyo 103-0013

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: M 175 mm Kowa PM2.5 Ag+ 99% (0.0001mm=0.1μm)
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10
: ===Masker saniter; peralatan dan instrumen medis.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535573
: 17/03/2020 00:00:00
:
: CERIOTI HOLDING S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 23, rue Aldringen L-1118 Luxembourg
:
: ul. E. Kwiatkowskiego 1 lok. 12 PL-03-984 Warszawa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SNACK MI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Grey, pink, white, black, yellow and brown.
: 35, 29, 30
: ===Penjualan grosir dan eceran, juga melalui internet makanan ringan asin dan manis.===
===Makanan ringan berbasis asin dan ubi jalar, makanan ringan berbasis asin dan ubi jalar di lapisan garam dan susu.===
===Makanan ringan asin dan manis berdasarkan tepung, sereal dan jagung; camilan asin dan manis berdasarkan tepung,
sereal dan jagung dalam lapisan susu; camilan asin dan manis berdasarkan tepung, sereal dan jagung manis; camilan
cokelat; cokelat renyah, lapisan manis dan / atau susu; kerupuk dalam cokelat, dalam lapisan manis dan / atau susu; panci
udang; pretzel dalam cokelat, dalam pelapis manis dan / atau dalam pelapis susu; produk roti dalam lapisan coklat, manis dan
susu; saus.; tongkat yang dilapisi cokelat, lapisan manis dan / atau lapisan susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538783
: 17/03/2020 00:00:00
:
: EVC electronic GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Am Pfauenzehnt 11a 46539 Dinslaken
: GRÜTER Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft MbB
: Stresemannstraße 20-22 47051 Duisburg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: WinOLS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Perangkat lunak aplikasi.===

: M0020201533488
: 17/03/2020 00:00:00
: 2020-020395 26/02/2020 JP
: KOWA COMPANY, LTD.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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===Desain mobil; analisis industri dan penelitian tentang ban mobil.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539282
: 17/03/2020 00:00:00
:
: RegAsk, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Suite 151, Bldg. 100 3452 Lake Lynda Drive Orlando FL 32817
: Matthew Glen McKinney Allen, Dyer, Doppelt & Gilchrist, P.A.
: 255 S. Orange Ave. Suite 1401 Orlando FL 32801

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RegAsk
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 42
: ===Hosting situs web yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk
mengirimkan pertanyaan dan menerima jawaban untuk mendapatkan panduan peraturan di bidang produk medis dan produk
konsumen.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi Aichi-ken 460-8625
: TATSUMI Akiko
: The Patent Corporate Body Aruga Patent Office, Sawanotsuru Ningyocho Bldg., 1-38 Nihonbashi Ningyocho, Chuo-ku Tokyo 103-0013

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Kowa MMSC AP12
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 5, 30
: ===Minuman berkarbonasi [minuman menyegarkan]; jus buah; jus sayuran [minuman].; minuman energi; minuman ringan
untuk pasokan energi===
===Persiapan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan
bubuk; bantalan menyusui; celana sanitasi; kapas penyerap; kapas untuk penggunaan medis; kapsul kosong untuk obatobatan; kasa untuk dressing; kertas reagen untuk tujuan medis; kertas yang dimin minyak untuk tujuan medis; makanan diet
disesuaikan untuk tujuan medis.; minuman diet disesuaikan untuk tujuan medis; pembalut wanita; pengobatan gastrointestinal;
penutup mata untuk tujuan medis; perban cair; perban menstruasi; perban telinga; perban untuk dressing; persiapan farmasi
untuk mulas; persiapan farmasi untuk pengobatan gangguan perut; pita perekat untuk tujuan medis; plester perekat; suplemen
makanan untuk manusia; tampon menstruasi===
===Biskuit; Bumbu; Bumbu.; Cookie; Donat; Kakao; Kopi; Pizza; Sandwich; Teh; cokelat makanan penutup; es krim makanan
penutup; es muncul; hamburger [sandwich]; hot dog sandwich; jeli buah [permen]; karamel [permen]; kerupuk beras; kerupuk
beras berbentuk pelet [arare]; kue kering gula tepung beras [rakugan]; makanan ringan berbasis beras; makanan ringan
berbasis sereal; minuman berbasis kakao; minuman berbasis kopi; pai daging; pangsit nasi; permen [permen]; permen
berbasis pati [ame]; permen karet; roti dan roti; roti kukus diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; tetes buah [permen];
toko roti makanan penutup; wafer berisi selai kacang [monaka]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi Aichi-ken 460-8625
: TATSUMI Akiko
: The Patent Corporate Body Aruga Patent Office, Sawanotsuru Ningyocho Bldg., 1-38 Nihonbashi Ningyocho, Chuo-ku Tokyo 103-0013

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: 60g Kowa EX 2

: M0020201539865
: 17/03/2020 00:00:00
: 2020-020398 26/02/2020 JP
: KOWA COMPANY, LTD.

: M0020201539944
: 17/03/2020 00:00:00
: 2020-020397 26/02/2020 JP
: KOWA COMPANY, LTD.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 5, 30
: ===Minuman berkarbonasi [minuman menyegarkan]; jus buah; jus sayuran [minuman].; minuman energi; minuman ringan
untuk pasokan energi===
===Agen anti-inflamasi, yaitu, persiapan topikal dalam bentuk gel dan betis, bercak kulit perekat, formulasi cair, krim;
Analgesik; bantalan menyusui; celana sanitasi; kapas penyerap; kasa untuk dressing; pembalut wanita; perban cair; perban
menstruasi; perban telinga; perban untuk dressing; plester perekat; suplemen makanan untuk manusia.; tampon
menstruasi===
===Biskuit; Cookie; Donat; Kakao; Kopi; Pizza; Sandwich; Teh; cokelat makanan penutup; es krim makanan penutup; es
muncul; hamburger [sandwich]; hot dog sandwich; jeli buah [permen]; karamel [permen]; kerupuk beras; kerupuk beras
berbentuk pelet [arare]; kue kering gula tepung beras [rakugan]; makanan ringan berbasis beras; makanan ringan berbasis
sereal; minuman berbasis kakao; minuman berbasis kopi; pai daging.; pangsit nasi; permen [permen]; permen berbasis pati
[ame]; permen karet; roti dan roti; roti kukus diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; tetes buah [permen]; toko roti
makanan penutup; wafer berisi selai kacang [monaka]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201541477
: 17/03/2020 00:00:00
:
: HANGZHOU MANSUO BRAND MANAGEMENT CO., LTD.

540 Etiket

: Room 604, Floor 6, Building A11, No.9, Jiusheng Road, Jianggan District, Hangzhou
310019 Zhejiang
: KING & WOOD MALLESONS
: No. 7-10, 20th Floor, East Tower, World Financial Center, 1 Dongsanhuan zhonglu,
Chaoyang District 100020 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MINENSSEY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 21, 8
: ===Kulit bulu; Payung; Ransel; Tas; Tongkat; pakaian untuk hewan peliharaan.; sling untuk menggendong bayi; trunks
[bagasi]; untuk membimbing anak-anak===
===Botol; Mangkuk [baskom]; Sikat; Sikat gigi; Sisir; Tembikar; Tusuk gigi; alat pembersih, dioperasikan dengan tangan;
barang pecah belah rumah tangga [termasuk cangkir, piring, kendi dan guci]; karya seni porselen, keramik, gerabah, terracotta atau kaca; kotak untuk membagikan handuk kertas; kristal [barang pecah belah]; labu isolasi; layanan teh [peralatan
makan]; minum kapal; pembakar parfum; pembunuh nyamuk.; peralatan kosmetik; peralatan toilet; tank [aquaria dalam
ruangan]; wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur===
===Alat tangan, dioperasikan dengan tangan; Gunting; Pinset; alat taman, dioperasikan dengan tangan; batu penajaman; file
kuku; gunting jenggot; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik; harpun; hobi pisau [pisau bedah];
instrumen dan alat untuk menguliti hewan.; lengan samping, selain senjata api; mengangkat jack, dioperasikan dengan
tangan; palu darurat; pegangan untuk alat tangan yang dioperasikan dengan tangan; peralatan makan [pisau, garpu dan
sendok]; segmenter buah; sekop [alat tangan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi Aichi-ken 460-8625
: Tatsumi Akiko
: The Patent Corporate Body Aruga Patent Office - Sawanotsuru Ningyocho Bldg., 1-38 Nihonbashi Ningyocho, Chuo-ku Tokyo 103-0013

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: 1 M 34~37cm Kowa V VANTELIN KOWA MEDICAL IDEA MADE IN JAPAN 5165123
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10, 28
: ===Kaki pendukung untuk tujuan medis; bahu mendukung untuk tujuan medis; bahu pendukung untuk tujuan medis; betis
mendukung untuk tujuan medis; dukungan untuk penggunaan medis; kaki mendukung untuk tujuan medis; kaki pendukung
untuk tujuan medis; lengan mendukung untuk tujuan medis; lutut mendukung untuk tujuan medis; mendukung kembali untuk
tujuan medis; mendukung tubuh untuk tujuan medis; pendukung anak sapi untuk tujuan medis; pendukung lutut untuk tujuan
medis; pendukung pergelangan kaki untuk tujuan medis; pendukung pergelangan tangan untuk tujuan medis; pendukung
senjata untuk tujuan medis; pendukung tubuh untuk tujuan medis; pendukung untuk tujuan medis; peralatan dan instrumen

: M0020201543441
: 17/03/2020 00:00:00
: 2020-020396 26/02/2020 JP
: KOWA COMPANY, LTD.

540 Etiket

Halaman 434 dari 595

medis.; pergelangan kaki mendukung untuk tujuan medis; pergelangan tangan mendukung untuk tujuan medis; siku
mendukung untuk tujuan medis; siku pendukung untuk tujuan medis===
===Barang olahraga atletik, yaitu dukungan sendi untuk kaki; bahu mendukung untuk tujuan atletik; betis mendukung untuk
tujuan atletik; dukungan atletik (artikel olahraga); kaki mendukung untuk tujuan atletik; kaki pendukung untuk tujuan atletik;
lengan mendukung untuk tujuan atletik; lutut mendukung untuk tujuan atletik; mendukung kembali untuk tujuan atletik;
pelindung lengan [artikel olahraga]; pelindung lutut [artikel olahraga]; pelindung pergelangan tangan [artikel olahraga];
pelindung untuk bahu dan siku; pendukung atletik (artikel olahraga); penjaga kaki [artikel olahraga]; penjaga siku [artikel
olahraga]; peralatan olahraga.; pergelangan kaki mendukung untuk tujuan atletik; pergelangan tangan mendukung untuk
tujuan atletik; tubuh mendukung untuk tujuan atletik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201544089
: 17/03/2020 00:00:00
: 88814230 28/02/2020 US
: 8x8, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 675 Creekside Way Campbell CA 95008
: Eric J. Curtin Crawford Maunu
: 1150 Northland Drive Mendota Heights MN 55120

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: 8x8
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 38, 9
: ===Layanan telekomunikasi dan komunikasi data, yaitu, menyediakan akses melalui jaringan data ke perangkat lunak untuk
digunakan dalam menyediakan komunikasi pusat kontak, operasi dan manajemen komunikasi, pesan, dan komunikasi
multimedia.===
===Perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang memungkinkan komunikasi data melalui jaringan data area luas, dan
memungkinkan layanan perangkat lunak untuk digunakan dalam menyediakan komunikasi pusat kontak, operasi dan
manajemen komunikasi, pesan, dan komunikasi multimedia.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551362
: 17/03/2020 00:00:00
: 018125382 18/09/2019 EM
: Anvajo GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Zwickauer Str. 46 01069 Dresden
: DINTER KREIßIG & PARTNER RECHTS- UND PATENTANWÄLTE
: Gottschedstr. 12 04109 Leipzig

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: fluidlab
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 10
: ===Aplikasi komputer pendidikan; Firmware; Hologram; Mikroskop; antarmuka untuk komputer; aplikasi mobile pendidikan;

540 Etiket

540 Etiket

aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk transmisi informasi; data yang direkam secara elektronik dari internet; data yang
direkam secara elektronik.; database (elektronik); database interaktif; database komputer; foto elektron spektroskopi analyzer
[bukan untuk tujuan medis]; gambar holografik; instrumen kromatografi untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; instrumen
laboratorium untuk mendeteksi patogen dan racun dalam sampel biologis untuk penggunaan penelitian; instrumen untuk
diagnosis [untuk penggunaan ilmiah]; laboratorium [selain untuk penggunaan medis]; mikroskop led; mikroskop untuk
penggunaan medis; paket perangkat lunak terintegrasi untuk digunakan dalam otomatisasi laboratorium; penganalisis
fotometrik [selain untuk penggunaan medis]; peralatan dan instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan
dan instrumen untuk mikroskopi; peralatan diagnostik, bukan untuk tujuan medis; peralatan ilmiah untuk menentukan
kandungan air dalam produk minyak bumi; peralatan optik laboratorium; peralatan spektrometri; perangkat lunak aplikasi;
perangkat lunak aplikasi untuk layanan komputasi awan; perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak
bioinformatika; perangkat lunak kecerdasan buatan; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam pemantauan meter jarak jauh; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam sistem pendukung keputusan medis;
perangkat lunak komputer untuk membuat database informasi dan data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk
mengkomunikasikan tujuan antara mikrokomputer; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan bidang medis; perangkat lunak pencatatan latihan; perangkat lunak sains; perangkat
lunak seluler; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak yang dapat diunduh dari internet; perangkat pencitraan
untuk tujuan ilmiah; perangkat untuk menganalisis informasi genom; petri piring; petri piring yang digunakan dalam penelitian
laboratorium; publikasi elektronik, dapat diunduh; spektrum analyzer, selain untuk penggunaan medis===
===Alat pengukur diagnostik untuk penggunaan medis; alat diagnostik untuk pengujian kehamilan; alat pemantau glukosa
darah; alat pencitraan diagnostik untuk penggunaan medis; alat pengujian genetik untuk tujuan medis; alat tes darah; alat tes

Halaman 435 dari 595

urin untuk tujuan diagnostik medis; alat uji glukosa darah; alat ukur untuk penggunaan medis; alat untuk diagnostik medis;
detektor gas untuk penggunaan medis; hemocytometers (hemocytometers); hemoglobinometer; indikator karbon dioksida
untuk penggunaan medis; instrumen culture sel untuk penggunaan medis; instrumen kromatografi untuk penggunaan medis;
instrumen medis elektronik; instrumen medis untuk pengujian penyakit menular; instrumen pengujian diagnostik untuk
digunakan dalam prosedur imunoassay [medis]; kit uji diagnostik untuk deteksi hemoglobin dalam feses; mendeteksi
instrumen untuk penggunaan hewan; mendeteksi instrumen untuk penggunaan medis; meter untuk cairan tubuh; meter untuk
mengukur glukosa darah; penganalisis elektronik untuk tujuan medis; penganalisis fotometrik untuk penggunaan medis;
penganalisis gas untuk analisis medis; penganalisis golongan darah untuk penggunaan medis; penganalisis hematologi;
penganalisis komposisi tubuh untuk tujuan medis; penganalisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; penganalisis
untuk penggunaan medis; peralatan diagnostik medis untuk tujuan medis; peralatan diagnostik untuk tujuan medis; peralatan
medis untuk menguji tingkat glukosa dalam darah; peralatan medis untuk mengukur kadar oksigen darah; peralatan
sitofometrik; peralatan untuk analisis darah [untuk penggunaan medis]; peralatan untuk diagnosis penyakit inflamasi; peralatan
untuk diagnosis penyakit serebrovaskular; peralatan untuk melakukan tes diagnostik untuk tujuan medis; peralatan untuk
menganalisis alkohol dalam cairan napas [untuk penggunaan medis]; peralatan untuk menganalisis alkohol dalam cairan
tubuh [untuk penggunaan medis]; peralatan untuk menganalisis bakteri dalam sampel biologis [untuk penggunaan medis];
peralatan untuk menganalisis gambar [untuk penggunaan medis]; peralatan untuk menganalisis zat [untuk penggunaan
medis]; peralatan untuk pemeriksaan DNA dan RNA untuk tujuan medis; peralatan untuk tes darah [untuk penggunaan medis];
spektrum analyzer untuk digunakan dalam diagnosis medis; tabung kapiler untuk darah; tabung kapiler untuk memberikan
reagen; tabung kapiler untuk sampel; tabung reagen kapiler; unit penghitungan sel untuk penggunaan medis; untuk diagnosis
penyakit neurologis.; wadah untuk mengangkut sampel yang mengandung sel manusia hidup===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551368
: 17/03/2020 00:00:00
: 018125405 18/09/2019 EM
: Anvajo GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Zwickauer Str. 46 01069 Dresden
: DINTER KREIßIG & PARTNER RECHTS- UND PATENTANWÄLTE
: Gottschedstr. 12 04109 Leipzig

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ACELLA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 10
: ===Mikroskop; Mikroskop LED; Peralatan ilmiah untuk menentukan kandungan air dalam produk minyak bumi; foto elektron
spektroskopi analyzer [bukan untuk tujuan medis]; instrumen kromatografi untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium;
instrumen laboratorium untuk mendeteksi patogen dan racun dalam sampel biologis untuk penggunaan penelitian; instrumen
untuk diagnosis [untuk penggunaan ilmiah]; laboratorium [selain untuk penggunaan medis].; mikroskop untuk penggunaan
medis; penganalisis fotometrik [selain untuk penggunaan medis]; peralatan dan instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen
laboratorium; peralatan dan instrumen untuk mikroskopi; peralatan diagnostik, bukan untuk tujuan medis; peralatan optik
laboratorium; peralatan spektrometri; perangkat pencitraan untuk tujuan ilmiah; perangkat untuk menganalisis informasi
genom; petri piring; petri piring yang digunakan dalam penelitian laboratorium; spektrum analyzer, selain untuk penggunaan
medis===
===Hemoglobinometer; alat pengujian genetik untuk tujuan medis; alat tes darah; alat tes urin untuk tujuan diagnostik medis;
alat untuk diagnostik medis; hemocytometers (dalam esocytometer); indikator karbon dioksida untuk penggunaan medis;
instrumen culture sel untuk penggunaan medis; instrumen kromatografi untuk penggunaan medis; kit uji diagnostik untuk
deteksi hemoglobin dalam feses; penganalisis golongan darah untuk penggunaan medis; penganalisis hematologi;
penganalisis komposisi tubuh untuk tujuan medis; penganalisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; peralatan analisis
medis untuk tujuan medis; peralatan diagnostik medis untuk tujuan medis; peralatan diagnostik untuk tujuan medis; peralatan
medis untuk menguji tingkat glukosa dalam darah.; peralatan medis untuk mengukur kadar oksigen darah; peralatan pengujian
untuk tujuan medis; peralatan untuk analisis darah [untuk penggunaan medis]; peralatan untuk menganalisis bakteri dalam
sampel biologis [untuk penggunaan medis]; peralatan untuk menganalisis zat [untuk penggunaan medis]; peralatan untuk
pengujian DNA dan RNA untuk tujuan medis; peralatan untuk tes darah [untuk penggunaan medis]; spektrum analyzer untuk
digunakan dalam diagnosis medis; tabung kapiler untuk darah; tabung kapiler untuk memberikan reagen; tabung kapiler untuk
sampel; tabung reagen kapiler; wadah untuk mengangkut sampel yang mengandung sel manusia hidup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201214460
: 18/03/2020 00:00:00
:
: CENO COMPANY LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4F Sunroser Daikanyama, 11-6, Sarugaku-cho, Shibuya-ku Tokyo
:
: Marunouchi Park Building, 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8222

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 436 dari 595

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: gonöturn
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10
: ===Masker sanitasi untuk tujuan medis.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Chemin du Closel 5, c/o MassChallenge Switzerland CH-1020 Renens
: Ing. Alessandro Galassi
: c/o PGA S.P.A., Milano, Succursale di Lugano, Via Castagnola, 21/c CH-6900
Lugano

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CAREVIX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5, 10, 44
: ===Disinfektan; Produk farmasi, persiapan medis dan kedokteran hewan; bahan untuk tambalan gigi dan kesan gigi;
fungisida, herbisida.; plester, bahan untuk dressing; produk saniter untuk tujuan medis; produk untuk menghancurkan hama;
suplemen makanan untuk manusia dan hewan; zat dietetik dan bahan makanan untuk penggunaan medis atau Veteriner,
makanan untuk bayi===
===Peralatan dan instrumen bedah, medis, gigi dan hewan; alat pijat; anggota badan, mata dan gigi tiruan; artikel ortopedi;
bahan jahitan; peralatan, perangkat dan artikel untuk kegiatan seksual.; peralatan, perangkat dan artikel untuk perawatan
anak; perangkat terapi dan bantuan yang dirancang untuk Penyandang Cacat===
===Layanan Veteriner; Layanan medis; higienis dan perawatan kecantikan bagi manusia atau hewan; pertanian, hortikultura
dan Jasa kehutanan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Xinyan Village, Nanzhou Town, Nanxian Industrial Park, Yiyang City 413200 Hunan
:
: (302 306, A2 of Huaihai Culture and, Technology Industrial Park), No.90 Huanghe
North Road, Xuzhou Jiangsu Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: GU: solid; HONG: rainbow.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 19
: ===Marmer; kaca bangunan.; pantile, bukan dari logam; ubin atap, bukan dari logam; ubin lantai, bukan dari logam; ubin,
bukan dari logam, untuk bangunan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531421
: 18/03/2020 00:00:00
: 88622201 18/09/2019 US
: C3.ai, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1300 Seaport Blvd., Suite 500 Redwood City CA 94063
:
: 1299 Pennsylvania Avenue NW, Suite 700 Washington DC 20004

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BHC3.AI
:

591

Uraian Warna

:

: M0020201530538
: 18/03/2020 00:00:00
: 736293 20/09/2019 CH
: Aspivix SA

: M0020201531194
: 18/03/2020 00:00:00
:
: Hunan Guhong Machinery Manufacturing Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 437 dari 595

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

: 35, 9, 42
: ===Konsultasi bisnis dan layanan informasi di industri minyak dan gas.===
===Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam pengumpulan data, transmisi, integrasi, visualisasi, analisis, dan
penyimpanan; perangkat lunak komputer untuk digunakan sehubungan dengan jaringan benda fisik, perangkat, kendaraan,
dan bangunan yang tertanam dengan elektronik, perangkat lunak, sensor dan konektivitas jaringan yang semuanya
memungkinkan benda, perangkat, kendaraan, dan bangunan ini untuk mengumpulkan dan bertukar dan melaporkan; semua
hal di atas dalam industri minyak dan gas.===
===Layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) dan layanan platform sebagai layanan (PAAS), semua yang disebutkan
di atas menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam desain, pengembangan dan penyebaran perangkat lunak
komputer dan kecerdasan buatan, data besar dan aplikasi skala perusahaan IOT di===
: M0020201531727
: 18/03/2020 00:00:00
:
: Shandong Juyuan Automotive Technology Co., Ltd

540 Etiket

: (Kongfang Village)Liangshan Town Industrial Park, Liangshan County, Jining City
272600 Shandong Province
:
: Room 904, Building 1, Yinzuo Zhongxin, No. 22799, Jingshi Road, Huaiyin District,
Jinan City Shandong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: The two Chinese characters mean“untamed”and“communicate”respectively. The combination of the two
Chinese characters has no significance in the relevant trade or industry, and has no geographical
significance, and has no meaning in a foreign language, and has no significance as applied to the
goods.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 12
: ===Mobil; Tip tubuh untuk truk; badan mobil; cengkeraman untuk kendaraan darat; lapisan rem untuk mobil; miring-gerobak;
pegas suspensi untuk mobil.; penyerap kejut untuk kendaraan; sistem hidrolik untuk mobil; truk trailer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201531972
: 18/03/2020 00:00:00
:
: Chengdu CRP Automation Control Technology Co. Ltd.

540 Etiket

: No.199, Huaguan Road, Longtan Industrial Park, Chenghua District, Chengdu
Sichuan
:
: No.1105,11F, Tower 3, Zhengcheng Caifu Lingdi, No.19 Beida Street, Qingyang
District, Chengdu Sichuan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CROBOTP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7, 9
: ===Mesin penanganan, otomatis [manipulator]; Peralatan Pengelasan listrik; Peralatan Pengelasan, gas-dioperasikan; Robot
industri; aparat pemotong busur listrik; bantalan [bagian dari mesin]; elektroda untuk Mesin Las; gigi, selain untuk kendaraan
darat; kabel kontrol untuk mesin, mesin, atau motor; mekanisme kontrol untuk mesin, mesin atau motor; mesin las, listrik;
pengurangan gigi, selain untuk kendaraan darat.; peralatan mesin; peralatan pengelasan busur listrik; solder meniup pipa,
gas-dioperasikan===
===Control Panel [listrik]; Kartu sirkuit terpadu [Smart Cards]; Komputer; chip [sirkuit terpadu]; instalasi listrik untuk kendali
jarak jauh operasi industri; kotak distribusi [listrik].; mengajar robot; peralatan pengatur, listrik; peralatan pengolahan data;
perangkat lunak komputer, direkam; perangkat periferal komputer; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; sensor
piezoelektrik; sirkuit terpadu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532601
: 18/03/2020 00:00:00
:
: ZHEJIANG IGOODDOC HEALTH TECH CO., LTD.

Alamat Pemohon

: Qinggang Industrial Zone, Yuhuan, Taizhou 318000 Zhejiang

540 Etiket

Halaman 438 dari 595

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: RM 301, Building 6, Central Century, No. 133 Zhongxin Ave, Taizhou Zhejiang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: IGOODOC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10
: ===Artikel ortopedi.; Masker sanitasi untuk tujuan medis; alat fisioterapi; cekungan untuk tujuan medis; kondom; peralatan
medis dan instrumen; pompa payudara; prostesis rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533343
: 18/03/2020 00:00:00
: 40202001846X 30/01/2020 SG
: Zilingo Pte. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 20 Bendemeer Road, #03-12 BS Bendemeer Centre Singapore 339914
: HARRY ELIAS PARTNERSHIP LLP
: #17-01, SGX Centre 2, 4 Shenton way Singapore 068807

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ZILINGOTRADE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 9
: ===Jasa konsultasi dan konsultansi yang berkaitan dengan jasa yang disebutkan di atas.; Layanan Grosir; Layanan
administrasi bisnis untuk pengolahan penjualan yang dilakukan di internet; Layanan agen ekspor-impor; Layanan informasi
bisnis yang disediakan secara on-line dari basis data komputer atau internet; Layanan pengadaan untuk orang lain (membeli
barang dan jasa untuk bisnis lain); Layanan promosi bisnis; Layanan promosi penjualan; Organisasi bisnis, manajemen dan
fasilitasi penjualan produk dan layanan melalui jaringan komputer global; Perencanaan, manajemen atau operasi pameran
dan pameran perdagangan barang untuk tujuan komersial atau iklan; demonstrasi, pengaturan dan tampilan barang dan
merchandise untuk iklan, bisnis dan tujuan komersial; iklan; iklan barang dan Jasa orang lain melalui jaringan komputer lokal
dan global; iklan dan promosi online di jaringan komputer; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di internet;
komputerisasi melalui telepon dan terminal komputer untuk berbagai macam barang; layanan pemesanan online
terkomputerisasi dan layanan toko eceran; layanan ritel; menata pajangan untuk tujuan periklanan di ruang pameran dan
acara; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka e-commerce; mengatur, melakukan atau
mengorganisir pameran dan pameran dagang yang terkait dengan penjualan barang untuk tujuan komersial atau iklan;
menyediakan layanan publisitas dan informasi pasar konsumen secara online; pemasaran melalui ponsel, peralatan mobile
lainnya dan melalui internet barang dan jasa, melalui penawaran produk ringkasan, link Internet ke situs web toko, informasi
diskon, voucher hadiah (token), hadiah cek, nilai cek, diskon prangko dan kupon; penyediaan data bisnis; penyewaan ruang
iklan; promosi penjualan (untuk orang lain); untuk pertanyaan Bisnis, manajemen, administrasi dan layanan informasi yang
terkait dengannya; yang membawa bersama-sama, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk
transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut dari gerai
ritel atau situs web merchandise umum di jaringan komunikasi global atau dari Katalog mail order atau melalui radio, televisi,
telekomunikasi===
===Perangkat lunak komputer; Surat elektronik dan perangkat lunak pesan; aplikasi perangkat lunak; aplikasi perangkat lunak
komputer, download; aplikasi yang dapat didownload untuk digunakan di perangkat seluler; kartu dikodekan atau magnetik;
kartu pembayaran magnetik atau dikodekan, dan/atau kartu untuk digunakan dalam kaitannya dengan penjualan dan insentif
promosi skema dan layanan promosi; perangkat lunak aplikasi mobile; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak
komputer untuk koleksi, mengedit, mengorganisir, memodifikasi, transmisi, Penyimpanan dan berbagi data dan informasi;
perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak yang berkaitan dengan organisasi, operasi dan pengawasan penjualan dan
insentif promosi skema dan layanan promosi; publikasi elektronik; publikasi elektronik yang dapat didownload (dapat
didownload).; publikasi yang dapat didownload===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533969
: 18/03/2020 00:00:00
: 40202001845Y 30/01/2020 SG
: Zilingo Pte. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 20 Bendemeer Road, #03-12 BS Bendemeer Centre Singapore 339914
: HARRY ELIAS PARTNERSHIP LLP
: #17-01, SGX Centre 2, 4 Shenton way Singapore 068807

Tipe Merek

: Merek Lukisan

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 439 dari 595

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: ZILINGOSHOPPING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 9
: ===Jasa konsultasi dan konsultansi yang berkaitan dengan jasa yang disebutkan di atas.; Layanan Grosir; Layanan
administrasi bisnis untuk pengolahan penjualan yang dilakukan di internet; Layanan agen ekspor-impor; Layanan informasi
bisnis yang disediakan secara on-line dari basis data komputer atau internet; Layanan pengadaan untuk orang lain (membeli
barang dan jasa untuk bisnis lain); Layanan promosi bisnis; Layanan promosi penjualan; Organisasi bisnis, manajemen dan
fasilitasi penjualan produk dan layanan melalui jaringan komputer global; Perencanaan, manajemen atau operasi pameran
dan pameran perdagangan barang untuk tujuan komersial atau iklan; demonstrasi, pengaturan dan tampilan barang dan
merchandise untuk iklan, bisnis dan tujuan komersial; iklan; iklan barang dan Jasa orang lain melalui jaringan komputer lokal
dan global; iklan dan promosi online di jaringan komputer; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di internet;
komputerisasi melalui telepon dan terminal komputer untuk berbagai macam barang; layanan pemesanan online
terkomputerisasi dan layanan toko eceran; layanan ritel; menata pajangan untuk tujuan periklanan di ruang pameran dan
acara; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka e-commerce; mengatur, melakukan atau
mengorganisir pameran dan pameran dagang yang terkait dengan penjualan barang untuk tujuan komersial atau iklan;
menyediakan layanan publisitas dan informasi pasar konsumen secara online; pemasaran melalui ponsel, peralatan mobile
lainnya dan melalui internet barang dan jasa, melalui penawaran produk ringkasan, link Internet ke situs web toko, informasi
diskon, voucher hadiah (token), hadiah cek, nilai cek, diskon prangko dan kupon; penyediaan data bisnis; penyewaan ruang
iklan; promosi penjualan (untuk orang lain); untuk pertanyaan Bisnis, manajemen, administrasi dan layanan informasi yang
terkait dengannya; yang membawa bersama-sama, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk
transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut dari gerai
ritel atau situs web merchandise umum di jaringan komunikasi global atau dari Katalog mail order atau melalui radio, televisi,
telekomunikasi===
===Perangkat lunak komputer; Surat elektronik dan perangkat lunak pesan; aplikasi perangkat lunak; aplikasi perangkat lunak
komputer, download; aplikasi yang dapat didownload untuk digunakan di perangkat seluler; kartu dikodekan atau magnetik;
kartu pembayaran magnetik atau dikodekan, dan/atau kartu untuk digunakan dalam kaitannya dengan penjualan dan insentif
promosi skema dan layanan promosi; perangkat lunak aplikasi mobile; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak
komputer untuk koleksi, mengedit, mengorganisir, memodifikasi, transmisi, Penyimpanan dan berbagi data dan informasi;
perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak yang berkaitan dengan organisasi, operasi dan pengawasan penjualan dan
insentif promosi skema dan layanan promosi; publikasi elektronik; publikasi elektronik yang dapat didownload (dapat
didownload).; publikasi yang dapat didownload===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539592
: 18/03/2020 00:00:00
:
: Fifth Element GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pettenkoferstr. 12 83052 Heufeld
: MÜLLER FOTTNER STEINECKE Rechtsanwälte PartmbB
: Elisenstraße 3 80335 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: dynamicnord
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25, 9, 28, 14
: ===Headwear untuk menyelam; alas kaki untuk olahraga air; pakaian olahraga air (pakaian selam dan pakaian kering); sarung
tangan, termasuk sarung tangan jari penuh untuk olahraga air, tali karet kloroprene untuk masker penyelam.===
===Tempat Snorkeling; alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; alat pengukur tekanan; aqualungs (dalam air);
berenang kacamata.; film video; helm menyelam; helm pelindung dan helm pelindung untuk olahraga untuk olahraga air dan
scuba diving; jaket pelampung penyelam; kacamata optik dan kacamata hitam untuk olahraga air dan scuba diving; kacamata
selam; kacamata untuk olahraga air dan scuba diving; kamera bawah air; kandung kemih apung untuk menyelam; katup
solenoid [sakelar elektromagnetik]; klip hidung penyelam; kompas arah; komputer menyelam bawah air; layar tampilan kristal
cair; masker penyelam; masker pernapasan; masker scuba; menandai dan memberi sinyal pelampung; menyelam anak
timbangan; minikomputer untuk olahraga air dan scuba diving; pakaian bertahan hidup; pakaian kelangsungan hidup tahan air
untuk pencegahan tenggelam; pakaian selam; papan digital; papan fotokopi elektronik; papan tulis elektronik; pelampung
sinyal; pelindung mulut untuk olahraga; peralatan dan instrumen untuk fisika secara eksklusif untuk digunakan dalam olahraga
air dan scuba diving; peralatan fotografi dan instrumen khusus untuk digunakan dalam olahraga air dan scuba diving;
peralatan ilmiah dan instrumen khusus untuk digunakan dalam olahraga air dan scuba diving; peralatan menyelam; peralatan
navigasi [kompas] untuk olahraga air dan scuba diving; peralatan pencetakan fotografi; peralatan pengembangan fotografi;
peralatan sinyal; perangkat kompensasi apung untuk penyelam; perangkat lunak komputer; regulator scuba (alat bantu
pernapasan bawah air mandiri); regulator untuk scuba diving; sabuk berat penyelam; sarung tangan untuk penyelam; sensor
untuk mengukur kedalaman; sepatu bot penyelam; snorkeling; tangki udara untuk digunakan dalam scuba diving; topeng
berenang; unit bailout udara terkompresi untuk menyelam===
===Peralatan renang yaitu sirip untuk berenang, sabuk renang dan jaket renang, handpaddles untuk berenang; Sirip untuk
berenang; harpun untuk senjata harpun [artikel olahraga]; musim semi diaktifkan spearguns [peralatan scuba]; papan
tendangan renang; peralatan berburu dan memancing; sirip scuba; spearfishing harpun senjata [peralatan scuba]; tas khusus
disesuaikan untuk olahraga air dan artikel scuba diving; tas yang disesuaikan untuk aksesori olahraga air.===

540 Etiket

Halaman 440 dari 595

===Instrumen waktu; instrumen waktu; jam tangan penyelam; jam tangan untuk penggunaan di luar ruangan.; jam untuk zona
waktu dunia===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201540492
: 18/03/2020 00:00:00
:
: Fifth Element GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pettenkoferstr. 12 83052 Heufeld
: MÜLLER FOTTNER STEINECKE Rechtsanwälte PartmbB
: Elisenstraße 3 80335 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DYNAMIC NORD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25, 9, 28, 14
: ===Headwear untuk menyelam; pakaian olahraga air, yaitu pakaian selam dan pakaian kering untuk olahraga air
permukaan.===
===Tempat Snorkeling; alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; alat pengukur tekanan; aqualungs (dalam air);
berenang kacamata; film video; helm menyelam; helm pelindung untuk menyelam dan olahraga air; jaket pelampung
penyelam; kacamata selam; kamera bawah air; kandung kemih apung untuk menyelam; katup solenoid [sakelar
elektromagnetik]; klip hidung penyelam; kompas arah; komputer menyelam bawah air; komputer portabel untuk menyelam dan
olahraga air; layar tampilan kristal cair; masker penyelam; masker pernapasan; masker scuba; menandai dan memberi sinyal
pelampung; mengurangi tekanan gas pernapasan, penebang data, dan; menyelam anak timbangan; minikomputer untuk
menyelam dan olahraga air; pakaian bertahan hidup; pakaian kelangsungan hidup tahan air untuk pencegahan tenggelam;
pakaian selam; pakaian selam dan pakaian kering untuk scuba diving.; papan digital; papan fotokopi elektronik; papan tulis
elektronik; pelampung sinyal; pelindung mulut untuk olahraga; peralatan dan instrumen ilmiah yang secara eksklusif digunakan
sehubungan dengan menyelam; peralatan fotografi dan instrumen yang secara eksklusif digunakan sehubungan dengan
menyelam; peralatan menyelam; peralatan pencetakan fotografi; peralatan pengembangan fotografi; peralatan sinyal;
perangkat kompensasi apung untuk penyelam; perangkat lunak komputer; perangkat navigasi [kompas] khusus untuk
menyelam dan olahraga air; regulator scuba (alat bantu pernapasan bawah air mandiri); regulator untuk scuba diving; sabuk
berat penyelam; sarung tangan berjari untuk menyelam; sarung tangan untuk penyelam; sensor untuk mengukur kedalaman;
sepatu bot penyelam; snorkeling; tali karet kloroprene untuk masker menyelam; tangki udara untuk digunakan dalam scuba
diving; topeng berenang; unit bailout udara terkompresi untuk menyelam===
===Sirip untuk berenang; harpun untuk senjata harpun [artikel olahraga]; musim semi diaktifkan spearguns [peralatan scuba];
papan tendangan renang; peralatan berburu dan memancing; peralatan renang, yaitu sirip untuk berenang, sabuk renang dan
jaket renang, handpaddles untuk berenang; sarung tangan berjari untuk olahraga air; sirip scuba; spearfishing harpun senjata
[peralatan scuba]; tas yang disesuaikan untuk artikel air dan olahraga; tas yang disesuaikan untuk peralatan olahraga air.===
===Instrumen waktu; instrumen waktu; jam tangan penyelam; jam tangan untuk penggunaan di luar ruangan.; jam untuk zona
waktu dunia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-1, Toyosu 3-chome, Koto-ku Tokyo 135-8710
: Mashima Ryuichiro
: c/o Shiga International Patent Office, GranTokyo South Tower, 1-9-2, Marunouchi,
Chiyoda-ku Tokyo 100-6620

566

Tipe Merek
Nama Merek
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: Merek Lukisan
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:

591
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 37, 9, 42
:
===Konsultasi bisnis dan analisis informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan pemeliharaan dan
pengoperasian boiler, pembangkit listrik termal, instalasi pemanas industri dan instalasi kimia industri; kompilasi informasi ke
dalam database komputer yang berkaitan dengan pembangkit listrik termal, instalasi industri dan instalasi infrastruktur;
kompilasi informasi ke dalam database komputer yang berkaitan dengan suku cadang yang aus atau rusak dan
penggantiannya; kompilasi informasi ke dalam database komputer.===
===Pemeliharaan atau diagnosis pembangkit listrik termal dan konsultasi yang berkaitan dengan; pemeliharaan dengan
pemantauan elektronik untuk pengoperasian pabrik boiler dan pembangkit listrik termal dan layanan penasihat dan informasi
yang berkaitan dengannya.; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan instrumen telekomunikasi; perbaikan atau pemeliharaan
mesin elektronik dan peralatan; perbaikan atau pemeliharaan pabrik boiler dan layanan penasihat dan informasi yang

: M0020201547824
: 18/03/2020 00:00:00
: 2020-018504 20/02/2020 JP
: IHI Corporation

540 Etiket

540 Etiket
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berkaitan dengannya; perbaikan atau pemeliharaan pembangkit listrik dan memberikan informasi yang berkaitan dengan===
===Alat pemantau, selain untuk tujuan medis; Komputer; alat pemantau untuk boiler; alat ukur, listrik; aplikasi perangkat lunak
komputer, dapat diunduh.; pengujian dan pengukuran peralatan untuk digunakan dalam menguji kinerja dan efisiensi peralatan
pembangkit listrik; peralatan diagnostik untuk pembangkit listrik termal; peralatan diagnostik, bukan untuk tujuan medis;
peralatan pemantauan untuk pembangkit listrik termal; perangkat lunak komputer untuk diagnosis pembangkit listrik termal;
perangkat lunak komputer untuk mendukung pengoperasian boiler, pembangkit listrik termal, instalasi pemanas industri,
instalasi kimia industri dan instalasi infrastruktur; perangkat lunak komputer untuk pemantauan risiko kegagalan dan kinerja
pembangkit listrik termal; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat
lunak komputer, dapat diunduh atau direkam, untuk pemantauan dan diagnosis; perangkat lunak komputer, direkam===
===Konsultasi teknis di bidang teknik pembangkit listrik, yaitu, pengujian dan evaluasi peralatan pembangkit listrik untuk
meningkatkan kinerja dan efisiensi peralatan tersebut; analisis dan evaluasi data operasi boiler dan pembangkit listrik tenaga
termal dan layanan penasihat dan informasi yang berkaitan dengan; analisis dan evaluasi data teknis mengenai pemeliharaan
dan perbaikan boiler dan pembangkit listrik termal dan penasihat dan layanan informasi yang berkaitan dengan; desain atau
pemeliharaan perangkat lunak komputer untuk diagnosis boiler dan pembangkit listrik termal; menyediakan perangkat lunak
komputer untuk mengelola dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan boiler dan
pembangkit listrik termal; menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk analisis dan evaluasi data
teknis boiler dan pembangkit listrik termal untuk membantu operasi dan pemeliharaannya; menyediakan perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk diagnosis boiler dan pembangkit listrik termal; pemantauan untuk diagnosis boiler
dan pembangkit listrik termal; pemrograman komputer; pengujian atau penelitian mesin, peralatan dan instrumen.===
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MACIAN
: To make.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25
: ===(Di dekat Buskins); (Di dekat Bustiers); (Dialihkan dari gaiters); (Dialihkan dari pelerines); Alas kaki; Baju tidur; Bibs sepak

540 Etiket

bola Amerika Serikat; Bikini; Blazer; Blus lengan pendek; Bolero; Bulu; Celana; Celana Capri; Celana pendek; Celemek;
Cocok; Dasi; Gaun; Jaket; Jaket Eskimo (pemecah angin berkerudung); Jeans; Jubah mandi; Kardigan; Kaus; Kaus kaki;
Kemeja; Kemeja Hawaii; Kemeja Hawaii dengan kancing di bagian depan; Kerudung; Kimono; Korset; Kostum Halloween;
Legging; Mantel; Mules; Overall; Pakaian; Pakaian Hawaii (muumuu); Pakaian tahan air; Parka; Petticoat; Piyama; Ponco;
Puncak; Rainwear; Rajut; Rok; Rompi; Sabuk; Sandal; Sandal jepit; Sari; Sarung; Sarung tangan; Selendang; Sepatu; Sepatu
Derby; Sepatu Oxford; Sepatu bot; Sepatu bot Chelsea; Sepatu bot beatle; Sepatu kets; Seragam; Stoking; Sweater; Sweter
leher-V; Syal; Thong; Topi; Tumit; Turban; Waders; adi 3; alas kaki bayi; alas kaki bukan untuk olahraga; alas kaki kanvas;
alas kaki kasual; alas kaki kulit; alas kaki pantai; alas kaki untuk bayi; alas kaki untuk olahraga; alas kaki untuk pria; alas kaki
untuk pria dan wanita; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari kayu; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; angga s;
anti-slip pas untuk alas kaki; artikel pakaian untuk pakaian kasual; baju romper; bakiak (sepatu kayu); bakiak kayu rendah
(hiyori-geta); bakiak sandal; bakiak tinggi untuk hujan (ashida); bala bantuan tumit untuk kaus kaki; balaclava (pakaian);
balaclava ski; band beha; band brassieres (pakaian); band perut kehamilan (pakaian); band perut untuk kehamilan; bandana
(neckerchiefs); bandeaux (pakaian); beha; beha strapless; berburu celana; berburu kemeja; berburu rompi; berburu setelan;
berjalan celana pendek; bersalin pakaian dalam wanita; bib bayi, bukan kertas; bib kain untuk bayi dan anak-anak; bib kain
untuk orang dewasa; bib lengan bukan kertas; bib plastik untuk bayi; bib, bukan dari kain atau kertas; bibs sepak bola; bibs,
bukan kertas; bingkai topi [kerangka]; blus bersalin; blus kerah tinggi; boa (bulu leher); bodices (dalam bodices); bodices
[pakaian dalam wanita]; bodysuit penuh untuk bayi; bodysuits penuh untuk bayi; bordir pakaian; bra olahraga; bra olahraga
ultra-bernapas; bra perekat; bulu (pakaian); bulu celana pendek; bulu stoles; busts untuk melampirkan band obi; capelets
(capelets); celana aerodinamis; celana bayi; celana bayi [pakaian]; celana combi; celana culotte; celana dalam wanita; celana
dalam wanita (celana dalam); celana dalam wanita (pakaian dalam wanita); celana dalam wanita (pakaian dalam); celana
empuk untuk penggunaan atletik; celana hujan; celana kamuflase; celana ketat panjang penuh; celana ketat wol; celana khaki;
celana khaki (pakaian); celana koboi; celana kulit; celana olahraga ultra-bernapas; celana panjang; celana panjang dengan
kantong samping; celana panjang gembala; celana panjang golf; celana panjang lebar; celana panjang menyala; celana
panjang penutup; celana panjang peregangan; celana panjang rumah tangga; celana pendek; celana pendek empuk untuk
penggunaan atletik; celana pendek golf; celana pendek olahraga; celana pendek papan; celana pendek petinju; celana
pendek renang; celana pendek rugby; celana pendek tinju; celana perawat; celana piyama; celana salju; celana ski; celana
termal; celana yoga; celemek (pakaian); celemek kertas; celemek plastik; celemek untuk pakaian; chasubles (Dalam Dekat);
cleats untuk sepatu sepak bola; cocok untuk selancar angin; cummerbunds (Dalam Dekat); dasi kupu-kupu; datemaki (sabuk
bungkus untuk kimono); diperkuat tips untuk alas kaki; esparto sepatu atau sandal; esparto-soled sepatu; figure skating
pakaian; fitting logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; flat balet (sepatu datar); flat balet (sepatu); footmuffs, tidak
dipanaskan secara elektrik; gabardine (pakaian); galoshes (di dekat Galoshes); garter (garter); gaun ganti; gaun ganti (jubah);
gaun malam; gaun panjang; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun tidur babydoll; gaun upacara
wanita; geser celana pendek; golf pakaian; gusset (bagian dari pakaian); gusset ketiak (bagian pakaian); gusset untuk alas
kaki (bagian dari pakaian); gusset untuk celana ketat; gusset untuk celana ketat (bagian dari pakaian); gusset untuk footlets;
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gusset untuk kaus kaki; gusset untuk kaus kaki (bagian dari pakaian); gusset untuk pakaian dalam; gusset untuk pakaian
dalam (bagian dari pakaian); gusset untuk pakaian renang; gusset untuk pakaian renang (bagian dari pakaian); gusset untuk
stoking (bagian dari pakaian); haneri (potongan leher yang dapat dilepas untuk kimono); heelpieces untuk alas kaki; ikat
pinggang (bagian dari pakaian); ikat pinggang untuk dipakai; ikatan ascot; intim bustiers; jaket balap; jaket bawah; jaket
berburu; jaket berjalan tahan air; jaket bomber; jaket bulu; jaket dan celana tahan air; jaket dovetail; jaket empuk; jaket gaun;
jaket kamuflase; jaket memancing; jaket olahraga; jaket panjang; jaket reversibel; jaket rumah; jaket sepeda motor; jaket ski;
jaket snowboard; jaket suede; jaket tahan air; jaket tahan angin; jas (pakaian); jerkins ,,,,,,; jilbab; jubah pendek untuk dipakai
di atas kimono; jubah rias rambut; jubah tukang cukur; jubah untuk mencuci rambut; jubah untuk penata rambut dan tukang
cukur; jumper gaun; kaftan; kain bibs; kancing untuk olahraga alas kaki; kancing untuk sepatu golf; karet memancing sepatu
bot; karnaval pakaian; kaus (pakaian); kaus berkerudung; kaus kaki elegan untuk pria; kaus kaki keringat; kaus kaki
menyelam; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang; kaus kaki pendek; kaus kaki penyerap keringat; kaus
kaki pria; kaus kaki starter; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki termal; kaus kaki wol; kaus untuk berlari; kaus voli; kawat gigi untuk
pria; kemeja aerodinamis; kemeja berleher terbuka; kemeja cetak; kemeja dada; kemeja depan; kemeja elegan; kemeja
empuk untuk penggunaan olahraga; kemeja golf; kemeja kamuflase; kemeja leher bulat; kemeja lengan panjang; kemeja
lengan pendek; kemeja lengan pendek kasual; kemeja memancing; kemeja olahraga; kemeja olahraga lengan pendek; kemeja
olahraga ultra-bernapas; kemeja pique; kemeja polo; kemeja pria untuk jas; kemeja rugby; kemeja tanpa lengan; kemeja
tenun; kemeja yoga; kerah (pakaian); kerah kemeja; kerah palsu (kerah yang dapat dilepas); kerah yang dapat dilepas untuk
kimono; keringat-penyerap pakaian dalam; kerudung (pakaian); kilt (kilt); kimono panjang penuh; kimono panjang penuh
(nagagi); korselets (korselets); korset (pakaian dalam); korset (petticoats); korset atas; koshihimo (tali pinggang untuk kimono);
kostum tari; kostum untuk bermain game peran; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kotak saku;
kulit dasi; kulit dasi dengan ujung logam mulia; lapisan jaket; lapisan siap pakai (bagian dari pakaian); lateks pakaian; legging
(celana panjang); legging [penghangat kaki]; lengan bulu; lengan pelindung (rashguards); leotard tubuh (bagian dari pakaian);
leotard untuk leotard; liveries (kehidupan); maniples (liturgi); manset (pakaian); mantel atas; mantel bulu; mantel ekor; mantel
katun; mantel laboratorium; mantel parit; mantel pendek untuk dipakai di atas kimono (haori); mantel wol; mantillas (dalam
2008); masker tidur; memanjat alas kaki; memerangi seragam olahraga; memperbaiki tali untuk kimono; mengemudi sepatu;
menyesuaikan tali untuk haori; menyesuaikan tali untuk haori (haori-himo); menyesuaikan tali untuk kimono (datejime); merajut
jaket; merajut kemeja; merajut piyama; moccasins (di dekat Moccasins); mock-turtleneck kemeja; muffs telinga (pakaian); naik
mantel; naik sarung tangan; naik sepatu bot; negligees (pakaian dalam); overall ketat; overall memancing; overall pendek
(pakaian); overshoes (penutup sepatu karet); overshoes (sepatu ber terlalu tinggi); paduan suara gaun; pakaian (bagian dari
pakaian); pakaian basah untuk ski air; pakaian bayi yang baru lahir; pakaian bersalin; pakaian berselancar; pakaian biker
tahan air; pakaian bulu; pakaian dalam panjang; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk pria;
pakaian dengan LED terintegrasi; pakaian folkloric; pakaian folkloric (pakaian); pakaian golf (selain sarung tangan); pakaian
kasmir; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian kulit; pakaian kulit atau kulit imitasi; pakaian kulit imitasi; pakaian leher; pakaian
linen; pakaian luar ruangan; pakaian luar tahan cuaca; pakaian mewah; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pelaut;
pakaian penerbangan; pakaian pengendara motor; pakaian pria; pakaian rajut (pakaian); pakaian renang; pakaian renang
seluruh tubuh dengan topi; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian rumah tangga; pakaian salju;
pakaian santai; pakaian selam untuk olahraga air permukaan; pakaian siap pakai; pakaian ski; pakaian sutra; pakaian tahan
air; pakaian tahan angin; pakaian teater; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian termal; pakaian tidur; pakaian triathlon;
pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan anak-anak; pakaian
untuk berselancar; pakaian untuk cuaca buruk; pakaian untuk dipakai dalam kegiatan judo; pakaian untuk dipakai dalam
pertandingan gulat; pakaian untuk keperluan rumah tangga; pakaian untuk pengendara sepeda; pakaian untuk pria; pakaian
untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk ski; pakaian untuk wanita; pakaian upacara; pakaian
wanita; pakaian wanita yang terdiri dari dua kemeja; pakaian wol; pakaian yang baru lahir untuk tubuh bagian atas; pakaian
yang baru lahir untuk tubuh bagian bawah; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang terbuat dari denim;
pakaian yang terbuat dari elemen atau bahan reflektif atau fluorescent, tidak termasuk pakaian pelindung; pakaian, alas kaki
dan penutup kepala untuk bayi dan anak-anak; pakaian, alas kaki, headwear; pareo ,,,,,,; payudara (pakaian dalam); payudara
untuk mengikat sabuk obi; pelindung tumit untuk alas kaki; penghangat lengan (pakaian); penghangat lutut (aksesoris
pakaian); penutup kepala; petticoat (pakaian); petticoats (di dekat Petticoats); petticoats pendek; pinggiran atau flaps untuk
sepatu atau sepatu bot; piring untuk simpul band obi; pita keringat; pita keringat untuk kepala; piyama seluruh tubuh; pompa
[alas kaki]; pullover tanpa lengan; pullovers (pullovers); pullovers.; puncak kamuflase; puncak topi; rajutan polo top; renda
boot; replika kemeja sepak bola Amerika, celana pendek dan kaus kaki; replika kemeja sepak bola, celana pendek dan kaus
kaki; rok golf; rok lipit untuk kimono formal; rok lipit untuk kimono formal (hakama); rok mini; rompers (pakaian); rompi angin;
rompi bawah tanpa lengan; rompi empuk; rompi mewah; rompi nelayan (rompi pemancing); rompi pancing; sabuk (pakaian);
sabuk kulit; sabuk kulit (pakaian); sabuk kulit imitasi; sabuk pembungkus untuk kimono (datemaki); sabuk pembungkus untuk
kimono (obi); sabuk tekstil; sabuk tekstil (pakaian); sabuk uang (pakaian); sandal kulit; sandal mandi; sandal pedikur; sandal
pedikur busa karet; sandal sekali pakai; santiag boot (boot santiag); sarung tangan (pakaian); sarung tangan bersepeda;
sarung tangan kamuflase; sarung tangan musim dingin; sarung tangan sepeda motor; sarung tangan ski; sarung tangan
snowboard; sarung tangan tombol; sarung tangan untuk pakaian basah; sarung tangan, termasuk kulit, kulit atau bulu; satu
potong playsuit; selendang dan syal; selendang wraparound; seluruh setelan; seluruh setelan (pakaian); semua barang yang
disebutkan di atas asal Swiss; sepatu atas; sepatu balerina; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu berkuda; sepatu bersepeda;
sepatu bisbol; sepatu bola tangan; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot hujan; sepatu bot kulit anjing laut (mukluk); sepatu bot
musim dingin; sepatu bot panjat tebing; sepatu bot pergelangan kaki renda-up; sepatu bot sepeda motor; sepatu bot tahan air
untuk memancing; sepatu bot untuk wanita; sepatu bowling; sepatu datar; sepatu dengan gesper; sepatu elegan; sepatu
ghillie; sepatu golf; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu karet; sepatu lari; sepatu low-top; sepatu menari; sepatu menari bola;
sepatu nelayan; sepatu renda-up; sepatu rugby; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu sol baji; sepatu tahan selip untuk
perahu; sepatu tali biarawan; sepatu tempur; sepatu tenis; sepatu tinju; sepatu tips (spunterbi); sepatu tumit; sepatu voli;
sepatu yoga; seragam kendo; seragam olahraga; seragam sekolah; seragam seni bela diri; serbet bayi; set kembar; setelan
aerodinamis; setelan bergaris-garis; setelan dengan pakaian; setelan gaun; setelan khusus untuk wanita; setelan kulit; setelan
olahraga; setelan termal; setelan tiga potong (pakaian); ski balap jas; snowboard sepatu bot; snowboarding sepatu bot;
snowboarding setelan; sol dalam; sol karet; sol karet untuk jikatabi; sol non-ortopedi; sol sepatu untuk perbaikan; sol untuk
alas kaki; sol untuk sandal; strapless atas; surcoats (mantel); suspender (penghektor); suspender untuk wanita; sweater
(pullovers); sweater bulu; sweater mock-turtleneck; sweter lengan panjang; sweter turtleneck; syal bahu; syal kepala
(pakaian); syal tubular; syal untuk upacara; tab (pakaian); tailleurs, jas; tali celana; tali sepatu; tali untuk beha; tank top; tank
top olahraga; tari pakaian; tas yang dirancang khusus untuk berburu sepatu bot; tas yang dirancang khusus untuk sepatu ski;
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teddies (Dalam Dekat); teddies (pakaian dalam wanita); tekan sepatu; tempat tidur berjemur; thobe (gaun arab tradisional)
saku; thong (pakaian dalam); tiga potong jas; tips (bagian dari alas kaki); togas ,,,,,,; topi atas; topi bergaya nelayan; topi
bisbol; topi bulu; topi dengan simpul; topi dengan visor; topi golf; topi hujan; topi jerami kerucut; topi jerami kerucut (sugegasa);
topi kertas (pakaian); topi koki; topi kulit; topi malam dan topi; topi mandi; topi matahari; topi pesta; topi pesta (pakaian); topi
rajutan; topi rambut; topi rumbai; topi sebagai penutup kepala; topi ski; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, anak laki-laki dan
perempuan; topi wol; toques ,,,,,,; tudung lensa; tumit stiletto; tunik; turtleneck (leher kura-kura); turtleneck kemeja; valenki
(sepatu bot felted); welts untuk alas kaki; wimples (pakaian)===
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:
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Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 3, 5, 44
: ===Layanan toko ritel online di bidang produk perawatan kulit obat dan non-obat; Layanan toko ritel online yang diarahkan ke
penyedia medis yang menampilkan produk perawatan kulit.; Memberikan informasi di bidang perawatan kulit dan produk
perawatan kulit melalui situs web===
===Persiapan perawatan kulit non-obat.===
===Persiapan perawatan kulit obat; lotion kulit farmasi untuk melindungi dan memulihkan kulit kering dan rusak; persiapan
farmasi untuk perawatan kulit, perawatan kulit, perlindungan kulit dan pemulihan kesehatan kulit; persiapan perawatan kulit
medis, yaitu, pengelupasan wajah.===
===Kosmetik tubuh dan perawatan kulit Layanan; Layanan dermatologi untuk prosedur yang diberikan oleh dokter; Layanan
estetika medis untuk perawatan kulit dalam sifat layanan konsultasi perawatan kulit; Layanan perawatan wajah dalam sifat
kulit kosmetik; higienis dan layanan perawatan kecantikan; memberikan Berita dan informasi di bidang Kecantikan pribadi dan
obat-obatan yang berkaitan dengan produk perawatan kulit.; memberikan informasi medis untuk spesialis medis tentang
produk perawatan kulit melalui situs web; salon perawatan kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528224
: 19/03/2020 00:00:00
: 4583864 23/09/2019 FR
: Société Jas Hennessy & Co.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: rue de la Richonne F-16100 Cognac
: Baker & McKenzie, Madame Virginie Ulmann
: 1 rue Paul Baudry F-75008 Paris

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 33
: ===Minuman beralkohol (kecuali bir); ekstrak alkohol; ekstrak buah beralkohol.; esensi alkohol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530832
: 19/03/2020 00:00:00
: 018137021 14/10/2019 EM dan 018144104 28/10/2019 EM
: INDENA S.p.A

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Viale Ortles 12 I-20139 Milano
: BIANCHETTI BRACCO MINOJA S.R.L.
: Via Plinio 63 I-20129 Milano

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: IN DNA indena
:

566

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 444 dari 595

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531907
: 19/03/2020 00:00:00
: 30 2019 113 973 28/10/2019 DE
: AUDI AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Auto-Union-Str. 1 85045 Ingolstadt
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 25, 14
: ===Bagasi dan membawa tas; Kulit dan imitasi kulit; cambuk, Harness dan pelana; kerah, kalung dan pakaian untuk hewan.;
kulit binatang dan menyembunyikan; payung dan payung; tongkat berjalan===
===Pakaian, alas kaki, hiasan kepala; topi puncak.===
===Logam mulia dan paduannya; instrumen horologi dan kronometrik; kasus untuk watches [presentasi].; perhiasan, batu
mulia dan semi mulia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532037
: 19/03/2020 00:00:00
: 40202005746Q 17/03/2020 SG
: PU TIEN HOLDINGS PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 127 Kitchener Road Singapore 208514
:
: 1 Paya Lebar Link, #06/08 PLQ2, Paya Lebar Quarter Singapore 408533

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Tien NON-PORK BY PUTIEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black and turquoise.
: 35, 43, 29, 30
: ===Administrasi Bisnis, manajemen, konsultasi dan jasa konsultasi; Layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; Layanan ritel.; Layanan waralaba (pembelian grup, iklan grup); administrasi bisnis dari waralaba; konsultasi bisnis
dan jasa konsultasi manajemen terkait dengan waralaba; penyediaan nasihat bisnis dan bantuan dalam pendirian dan
pengoperasian waralaba; penyediaan nasihat bisnis dan informasi yang berkaitan dengan waralaba===
===Konsultansi, konsultasi dan layanan informasi yang berhubungan dengan yang disebutkan di atas.; Layanan Perjamuan;
Layanan untuk penyediaan makanan dan minuman; gerai makanan dan minuman [penyediaan makanan dan minuman]; jasa
katering; layanan restoran; makanan dan minuman katering===
===Kerang, tidak hidup; makanan laut, tidak hidup; rumput laut kering (Hoshi-Wakame); udang, tidak hidup.===
===Mie; Mie Asia; bihun (mie); bihun [mie].; instan memasak mie; makanan yang dimasak berdasarkan mie; mie Cina
[mentah]; mie Cina instan; mie Udon [mentah]; mie Udon instan; mie beras Cina (bifun, mentah); mie instan; mie kacang-Pati
(harusame, mentah); mie soba instan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533996
: 19/03/2020 00:00:00
:
: YAGI TSUSHO LIMITED

Alamat Pemohon

: 1-9, Kitahama 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka-fu 541-0041

:
: 3, 5, 42
: ===Kosmetik.===
===Farmasi; persiapan dan bahan farmasi; suplemen diet dan persiapan Diet; tanaman dan ramuan ekstrak untuk medis,
penggunaan farmasi dan untuk persiapan suplemen makanan.===
===Penelitian dan pengembangan barang di bidang kosmetik, suplemen gizi, makanan diet diadaptasi untuk penggunaan
medis dan persiapan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen makanan; penelitian laboratorium untuk ekspresi gen.;
pengujian genetik dan skrining DNA untuk tujuan penelitian ilmiah, yaitu untuk penelitian botani; pengujian genetik ekstrak
tumbuhan untuk tujuan penelitian ilmiah===
540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 445 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KAMADA Naoya
: c/o Kamada Patent Firm, 18-12, Nipponbashi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka
542-0073

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: THREE DOTS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25
: ===Dasi; Kaus kaki; Pakaian; alas kaki, selain alas kaki khusus untuk olahraga.; bandana [neckerchiefs]; headwear; leher syal
[Mufflers]; sabuk untuk pakaian; sarung tangan [pakaian]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534012
: 19/03/2020 00:00:00
:
: E's Inc

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tsao Hibiya 3F, 3-13, Shinbashi 3-chome, Minato-ku Tokyo 105-0004
: TAKAHASHI Toshihiro
: No.301, Ogikubo Sunny Garden, 4-28-9, Ogikubo, Suginami-ku Tokyo 167-0051

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GBazooka
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: White, yellow, green, yellow green, lilac and black.
: 11
: ===Mesin pembekuan dan peralatan untuk keperluan industri; Penukar panas, bukan bagian dari mesin; Peralatan AC.;
Peralatan pengeringan dan instalasi; pendingin udara untuk keperluan industri; peralatan pendingin udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Guangfeng Industrial Zone, West District, Zhongshan City Guangdong Province
: ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.
: 25 F, Du Shi Ren He Building, No. 58, Qi Zha Street, Haishu District, Ningbo 315000
Zhejiang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RIFENG CABLE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Kabel, listrik; bahan untuk listrik utama [kabel, kabel]; kabel koaksial; kabel koneksi; kabel telekomunikasi.; kawat
tembaga, terisolasi; kawat, listrik; konektor kabel berulir dari logam; lengan persimpangan untuk kabel listrik; selubung untuk
kabel listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534233
: 19/03/2020 00:00:00
: 2019-126248 26/09/2019 JP
: KABUSHIKI KAISHA CBIC, trading as CHUO BUSSAN INTERNATIONAL CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-3, Minami Aoyama 2-chome, Minato-ku Tokyo 107-0062
: YUKON INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM
: Nord BLDG. 602, 6-11, Kita-Ueno 1-chome, Taito-ku Tokyo 110-0014

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Sara Sara Cream
:

566

: M0020201534186
: 19/03/2020 00:00:00
:
: Guangdong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 446 dari 595

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534860
: 19/03/2020 00:00:00
: 2019-138853 30/10/2019 JP
: Lumielina International Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ginza Yamato Building, 7-9-17 Ginza, Chuo-ku Tokyo 104-0061
:
: 1-34-12 Kichijoji-Honcho, Musashino-shi Tokyo 180-0004

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Mitsudonose
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik; Parfum; Shampoo; bulu mata palsu; deodoran untuk hewan.; dokter gigi; dupa; kondisioner rambut; kuku palsu;
minyak esensial; perlengkapan mandi non-obat; persiapan kosmetik untuk perawatan kulit; persiapan perawatan rambut;
persiapan perawatan rambut non-obat untuk tujuan kosmetik; persiapan pewarnaan rambut; pewarna rambut; rambut bilasan;
sabun deterjen; sabun untuk penggunaan pribadi; semprotan penyegar nafas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

:
: 3
: ===Sabun lembut; kosmetik krim; pasta gigi krim.; persiapan penyegar napas krim untuk kebersihan pribadi; wewangian
krim===

: M0020201535314
: 19/03/2020 00:00:00
:
: POLYGARD (ZHANGZHOU) PPE CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: (Inside of Pinghe Dashijie Logistics Center), Guanxi East Road, Xiaoxi Town, Pinghe
County, Zhangzhou Fujian
:
: No.615 Binhu North Road, Haicang District, Xiamen Fujian

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: bolakal
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Perangkat perlindungan untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536634
: 19/03/2020 00:00:00
: 01402633 20/09/2019 BX
: CEVA Logistics Headoffice B.V.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Siriusdreef 20 NL-2132 WT Hoofddorp
: INLEX IP EXPERTISE, Société Par Actions Simplifiée
: 26 boulevard Carnot F-06400 CANNES

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CEVA LOGISTICS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Red, black.
: 36, 39
: ===Jasa konsultasi keuangan; jasa keuangan yang berkaitan dengan bea masuk dan pialang khusus; jasa konsultasi
keuangan yang berkaitan dengan bidang kepabeanan bagi pihak ketiga; konsultasi keuangan bea masuk; manajemen
keuangan dan penyediaan informasi keuangan di bidang perdagangan internasional, praktek pengiriman, deklarasi pabean,
pergudangan pabean, serta bantuan pemrosesan batin dan fungsi fasilitasi perdagangan lainnya.===
===Transportasi, penyimpanan, transfer, pengumpulan (transportasi), pengemasan dan distribusi (pasokan dan pengiriman)
dokumen dan barang; pengemasan dan pengemasan ulang dokumen dan barang; perencanaan logistik (konsultasi) dan
konsultasi logistik di bidang transportasi, penyimpanan, transfer, pengumpulan (transportasi), pengemasan dan distribusi

740

540 Etiket

Halaman 447 dari 595

(supply and delivery).===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536993
: 19/03/2020 00:00:00
: 88625066 20/09/2019 US
: Datadog, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 620 8th Ave., 45th Floor New York NY 10018
: Jacqueline L. Patt Markery Law LLC
: P.O. Box 84150 Gaithersburg MD 20883

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: The colors purple and white are claimed as a feature of the mark.
: 9, 42
: ===Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen kinerja infrastruktur aplikasi dan server
dan untuk mengumpulkan, memantau, dan menganalisis data yang dihasilkan oleh aplikasi komputer, sistem, dan
jaringan.===
===Layanan Software as a service (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan oleh orang lain dalam
mengumpulkan, memantau, menganalisis, dan mengelola data yang dihasilkan oleh aplikasi perangkat lunak dan infrastruktur
komputasi dan untuk memberikan peringatan yang terkait dengan kinerja aplikasi dan infrastruktur; layanan komputer, yaitu,
layanan manajemen data mesin dalam sifat pemantauan dan analisis data secara elektronik yang dihasilkan oleh dan
dikumpulkan sehubungan dengan aplikasi komputer, sistem komputer, dan jaringan komputer untuk digunakan dalam operasi
TI, manajemen aplikasi TI, serta keamanan dan kepatuhan TI; layanan software as a service (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk antarmuka pengguna yang dirancang untuk memungkinkan akses ke manajemen kinerja infrastruktur
aplikasi dan server dengan dasbor untuk aplikasi perangkat lunak dan metrik kinerja infrastruktur komputasi dan peristiwa
untuk agregasi, manipulasi, grafik dan pelaporan, dan menghubungkan kinerja dan kesalahan aplikasi dengan metrik dan
peringatan infrastruktur; layanan software as a service (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan
intelijen operasional, analisis bisnis, informasi keamanan, pemecahan masalah, dan pemantauan aplikasi dan infrastruktur
komputasi berdasarkan data klien; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak
untuk digunakan dalam manajemen kinerja infrastruktur aplikasi dan server dan untuk mengumpulkan, memantau dan
menganalisis data yang dihasilkan oleh aplikasi komputer, sistem dan jaringan.; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS)
yang menampilkan perangkat lunak untuk mengindeks, mencari, dan memantau log klien dan data lain yang dikumpulkan dari
perangkat lunak, perangkat keras, situs web, atau perangkat jaringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201539102
: 19/03/2020 00:00:00
: 42964400 10/12/2019 CN dan 42961773 10/12/2019 CN dan
42971474 10/12/2019 CN dan 42959473 10/12/2019 CN
: BEIJING XIAOGUAN TEA CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

: Room C3-05, Shumiyuan, No. 10 Jiachuang Road, Zhongguancun Science Park
Opto-Mechatronics Industrial Park, Tongzhou District Beijing
: Unitalen Attorneys At Law
: Room 30703, 7th Floor, Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang
District 100004 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TEAPOTEA
: The three Chinese Characters from top to bottom mean “Tea” “Little” “Pot” respectively.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 21, 43, 30
: ===Bir; air [minuman]; air aerated; air mineral [minuman]; ekstrak buah non-alkohol; jus buah; jus sayuran (minuman);
minuman berbasis madu non-alkohol; minuman jus buah non-alkohol; minuman non-alkohol yang dibumbui dengan teh.===
===Mangkuk kaca; Piring.; Teko; cangkir teh; layanan teh (peralatan makan); saringan teh; teh cosies; teh infusers; teh
kaddies===
===Biro akomodasi [hotel, rumah kos]; Hotel; Layanan Bar; Reservasi hotel; layanan kamar teh; naik untuk hewan; pembibitan
siang hari [crches]; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah.; rumah pensiun; sewa ruang pertemuan===
===Gula; Persiapan vegetal untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Ragi; Teh; bumbu.; bunga atau daun untuk digunakan
sebagai pengganti teh; es krim; es teh; minuman berbasis teh; molase untuk makanan; persiapan aromatik untuk
makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: M0020201539863
: 19/03/2020 00:00:00
:

540 Etiket

Halaman 448 dari 595

730

Nama Pemohon

: TOTOKU ELECTRIC CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 8-3, Nishi-Shinbashi 3-chome, Minato-ku Tokyo 105-0003
: Patent Business Corporation SHIMIZU & DAIGO
: TERASAKI Bldg. No. 2, 4th Floor, 12-15, Nihonbashi-Muromachi 1-chome, Chuo-ku
Tokyo 103-0022

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TOTOKUTIW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Kabel dan kabel listrik; kabel berkelok-ke berkelok-ke atas terisolasi tiga kali lipat.; kabel listrik tertutup; kawat tembaga,
terisolasi; kumparan [kawat listrik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 11# of No.3, Guangzhu Road, Nansha District 518000 Guangzhou
: Shenzhen Talent Trademark Service
: A, 20/F, Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 Shennan Middle Road, Futian
District, Shenzhen City 518048 Guangdong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: JUN means MEANINGFUL, NUO means PROMISE, the whole mark has no meaning.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7, 40
: ===Disintegrators (Disintegrators); alat cuci; limbah pulverisers; mesin dan peralatan untuk pembersihan, listrik.; mesin
pemadatan limbah; mesin pembuangan sampah; mesin pemotong karet, menjadi pemotong bale; mesin pengepakan;
shredders [mesin] untuk penggunaan industri; unit pembuangan limbah===
===Upcycling [daur ulang limbah]; daur ulang sampah dan sampah; informasi perawatan material.; kertas memperlakukan;
logam memperlakukan; pemilahan limbah dan bahan daur ulang [transformasi]; penghancuran limbah dan sampah;
pengolahan air; pengolahan limbah [transformasi]; produksi energi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 11# of No.3, Guangzhu Road, Nansha District 518000 Guangzhou
: Shenzhen Talent Trademark Service
: A, 20/F, Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 Shennan Middle Road, Futian
District, Shenzhen City 518048 Guangdong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GENOX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7, 40
: ===Disintegrators (Disintegrators); alat cuci; limbah pulverisers; mesin dan peralatan untuk pembersihan, listrik; mesin
pemadatan limbah; mesin pembuangan sampah; mesin pemotong karet, menjadi pemotong bale; mesin pengepakan.;
shredders [mesin] untuk penggunaan industri; unit pembuangan limbah===
===Upcycling [daur ulang limbah]; daur ulang sampah dan sampah; informasi perawatan material.; kertas memperlakukan;
logam memperlakukan; pemilahan limbah dan bahan daur ulang [transformasi]; penghancuran limbah dan sampah;
pengolahan air; pengolahan limbah [transformasi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: M0020201539876
: 19/03/2020 00:00:00
:
: Genox Recycling Tech (China) Co., Ltd

: M0020201539908
: 19/03/2020 00:00:00
:
: Genox Recycling Tech (China) Co., Ltd

: M0020201540855
: 19/03/2020 00:00:00
: 41551346 11/10/2019 CN dan 41544319 11/10/2019 CN dan
41557811 11/10/2019 CN

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 449 dari 595

730

Nama Pemohon

: TCL Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.19 Zone, Zhongkai High Technology Development Zone, Huizhou Guangdong
: CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE
: 10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TCL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 37, 42
: ===Humas; Iklan; Pemasaran; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen personil; layanan administrasi untuk
relokasi bisnis; layanan agen ekspor-impor; layanan pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain];
memberikan informasi bisnis melalui situs web; pembaatian buku.; penyediaan pasar online bagi pembeli dan penjual barang
dan jasa; promosi penjualan untuk orang lain; sistemisasi informasi ke dalam database komputer===
===Instalasi dan perbaikan peralatan pemanas; instalasi dan pemeliharaan peralatan hiburan atau olahraga; instalasi dan
pemeliharaan peralatan mandi; instalasi dan pemeliharaan peralatan sanitasi; instalasi dan pemeliharaan perangkat medis;
instalasi dan perbaikan alat listrik; instalasi dan perbaikan telepon; instalasi peralatan dapur; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan perangkat keras komputer; mesin kantor dan instalasi peralatan, pemeliharaan dan perbaikan; pemasangan dan
pemeliharaan peralatan penerangan; pemasangan dan perbaikan alarm kebakaran; pemasangan dan perbaikan peralatan
AC; pembekuan instalasi dan perbaikan peralatan; pencurian alarm instalasi dan perbaikan.; perbaikan peralatan fotografi===
===Penelitian teknologi; desain industri; desain perangkat lunak komputer; komputasi awan; konversi data atau dokumen dari
media fisik ke elektronik; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; pemeliharaan perangkat lunak komputer;
pemrograman komputer; pengembangan platform komputer; penyimpanan data elektronik; perangkat lunak sebagai layanan
[SaaS].; platform sebagai layanan [PaaS]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201544346
: 19/03/2020 00:00:00
:
: RIZHAO SHENGHUA TEA INDUSTRY CO., LTD.

540 Etiket

: Jingang Industrial Park, Jufeng Town, Lanshan District, Rizhao City 276800
Shandong Province
: QIANHUI IP ATTORNEYS
: 36F, Building A4-3, Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi Road,
High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: JUFENG
: “JU” MEANS “HUGE”, “FENG” MEANS “PEAK”.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Mesin pertanian; greenfeed mesin pemotong; mesin layu; mesin panci miring; mesin pembuat teh; mesin twisting teh;
mesin woodworking; pabrik tepung.; pengering teh [tidak dipanaskan]; teh hijau menghapus mesin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201544589
: 19/03/2020 00:00:00
: 2020-028461 16/03/2020 JP
: MISAWA HOMES CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-4-1, Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo 163-0833
: ARAFUNE Hiroshi
: 17F, Tokyo Takarazuka Building, 1-1-3, Yurakucho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0006

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MISAWA HOMES
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 2, 35, 36, 37, 6, 39, 9, 42, 11, 12, 19, 20, 27
: ===Pelapis [cat].===
===Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; konsultasi bisnis; layanan agen ekspor-impor; layanan agen
ketenagakerjaan; layanan ritel atau layanan grosir untuk AC; layanan ritel atau layanan grosir untuk alarm kebakaran; layanan
ritel atau layanan grosir untuk alarm kebocoran gas; layanan ritel atau layanan grosir untuk alarm pencuri; layanan ritel atau
layanan grosir untuk alat bantu mandi keperawatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk alat musik dan rekaman; layanan

540 Etiket
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ritel atau layanan grosir untuk alat pemadam kebakaran; layanan ritel atau layanan grosir untuk alat pemadam kebakaran
sprinkler; layanan ritel atau layanan grosir untuk artikel pribadi; layanan ritel atau layanan grosir untuk bahan bangunan;
layanan ritel atau layanan grosir untuk bangku kamar mandi; layanan ritel atau layanan grosir untuk barang pecah belah,
porselen dan gerabah; layanan ritel atau layanan grosir untuk barang-barang olahraga; layanan ritel atau layanan grosir untuk
cat resin; layanan ritel atau layanan grosir untuk celengan; layanan ritel atau layanan grosir untuk duckboard untuk tempat
cuci; layanan ritel atau layanan grosir untuk dupa; layanan ritel atau layanan grosir untuk embun kondensasi pencegahan
papan dinding plastik; layanan ritel atau layanan grosir untuk film pencegahan kondensasi embun; layanan ritel atau layanan
grosir untuk fitting joinery; layanan ritel atau layanan grosir untuk furnitur; layanan ritel atau layanan grosir untuk gerabah;
layanan ritel atau layanan grosir untuk hidran kebakaran; layanan ritel atau layanan grosir untuk jam, jam tangan dan
kacamata [kacamata dan kacamata]; layanan ritel atau layanan grosir untuk kain tenun dan tempat tidur; layanan ritel atau
layanan grosir untuk kamar mandi prefabrikasi dijual sebagai unit; layanan ritel atau layanan grosir untuk karpet; layanan ritel
atau layanan grosir untuk karya seni; layanan ritel atau layanan grosir untuk kasur menyusui; layanan ritel atau layanan grosir
untuk katak; layanan ritel atau layanan grosir untuk kemiringan keperawatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk kompor
untuk keperluan rumah tangga,; layanan ritel atau layanan grosir untuk kursi menyusui; layanan ritel atau layanan grosir untuk
kursi roda; layanan ritel atau layanan grosir untuk lampu malam [lilin]; layanan ritel atau layanan grosir untuk lem dan perekat;
layanan ritel atau layanan grosir untuk lemari air; layanan ritel atau layanan grosir untuk lonceng angin; layanan ritel atau
layanan grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk mangkuk
bunga; layanan ritel atau layanan grosir untuk meja menyusui; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin listrik dan
peralatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk minyak aroma; layanan ritel atau layanan grosir untuk nozel selang
pemadam kebakaran; layanan ritel atau layanan grosir untuk nuansa jendela; layanan ritel atau layanan grosir untuk nursing
walker; layanan ritel atau layanan grosir untuk ornamen bambu; layanan ritel atau layanan grosir untuk ornamen kaca; layanan
ritel atau layanan grosir untuk ornamen kayu; layanan ritel atau layanan grosir untuk ornamen lilin.; layanan ritel atau layanan
grosir untuk ornamen plastik; layanan ritel atau layanan grosir untuk ornamen plester; layanan ritel atau layanan grosir untuk
pails kamar mandi; layanan ritel atau layanan grosir untuk parfum dan bahan rasa; layanan ritel atau layanan grosir untuk
patung; layanan ritel atau layanan grosir untuk pelapis yang digunakan untuk menyelesaikan; layanan ritel atau layanan grosir
untuk pemegang kertas toilet; layanan ritel atau layanan grosir untuk pengaduk untuk air bak mandi air panas [Yukakibo];
layanan ritel atau layanan grosir untuk penghibur keperawatan atau kasur; layanan ritel atau layanan grosir untuk penutup
kenop pintu; layanan ritel atau layanan grosir untuk penutup kotak kertas tisu; layanan ritel atau layanan grosir untuk penutup
kursi tekstil; layanan ritel atau layanan grosir untuk penutup kursi toilet tekstil; layanan ritel atau layanan grosir untuk penutup
lantai; layanan ritel atau layanan grosir untuk penutup telepon; layanan ritel atau layanan grosir untuk peralatan dapur, alat
pembersih dan peralatan cuci; layanan ritel atau layanan grosir untuk peralatan makan untuk perawatan keperawatan; layanan
ritel atau layanan grosir untuk peralatan medis untuk perawatan keperawatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk
perawatan loitering detector; layanan ritel atau layanan grosir untuk perlengkapan mandi; layanan ritel atau layanan grosir
untuk perlengkapan mandi untuk perawatan keperawatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk permadani [hiasan dinding],
tekstil; layanan ritel atau layanan grosir untuk persiapan fragrancing udara; layanan ritel atau layanan grosir untuk pita dan
pita; layanan ritel atau layanan grosir untuk rak mandi; layanan ritel atau layanan grosir untuk selang gas karet; layanan ritel
atau layanan grosir untuk selang pemadam kebakaran; layanan ritel atau layanan grosir untuk selang plastik; layanan ritel atau
layanan grosir untuk spanduk dan bendera; layanan ritel atau layanan grosir untuk tape penyerapan air kondensasi; layanan
ritel atau layanan grosir untuk taplak meja, bukan kertas; layanan ritel atau layanan grosir untuk tas dan kantong; layanan ritel
atau layanan grosir untuk tempat tidur perawatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk tikar mandi untuk tempat cuci;
layanan ritel atau layanan grosir untuk tikar penyerapan air kondensasi; layanan ritel atau layanan grosir untuk tirai; layanan
ritel atau layanan grosir untuk tirai [tirai drop tebal]; layanan ritel atau layanan grosir untuk tirai dalam ruangan; layanan ritel
atau layanan grosir untuk tirai ed, rotan atau bambu [Sudare]; layanan ritel atau layanan grosir untuk tirai mandi; layanan ritel
atau layanan grosir untuk tirai manik-manik untuk dekorasi; layanan ritel atau layanan grosir untuk tutup bak mandi; layanan
ritel atau layanan grosir untuk vas; layanan ritel atau layanan grosir untuk wallpaper; layanan ritel atau layanan grosir untuk
worktops dapur dengan wastafel terintegrasi untuk keperluan rumah tangga; manajemen bisnis; memberikan informasi
mengenai penjualan komersial; penelitian atau analisis pemasaran===
===Lembaga untuk asuransi non-jiwa; layanan agen real estat untuk pembelian dan penjualan bangunan; layanan agen untuk
pembelian atau penjualan bangunan; layanan agen untuk pembelian atau penjualan tanah.; layanan agen untuk penyewaan
atau penyewaan bangunan; layanan agen untuk penyewaan atau penyewaan lahan; layanan real estat untuk pembelian dan
penjualan tanah; manajemen real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah;
pengelolaan lahan; penilaian real estat; penjaminan asuransi non-jiwa; penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa;
penyewaan atau penyewaan bangunan; penyewaan tanah; perhitungan tingkat premi asuransi===
===Batu; Pekerjaan konstruksi bangunan umum; Pengerukan; bengkel tukang kayu; instalasi mesin; isolasi termal untuk
bangunan; jasa atap; jasa instalasi listrik; jasa konstruksi dan pemeliharaan yang berkaitan dengan teknik sipil; jasa konstruksi
di alam pekerjaan tanah; jasa konstruksi menggunakan beton; jasa pertukangan; kabel telekomunikasi; konsultasi konstruksi;
layanan instalasi kaca; lukisan; membangun anti lembab; membangun penguatan; memplester; pekerjaan konstruksi struktur
baja; pelapis; peletakan ubin, pemasangan batu bata atau peletakan blok; pemasangan lembaran logam; pengaspalan jalan;
pengeboran sumur; perancah; perbaikan atau pemeliharaan AC untuk keperluan industri; perbaikan atau pemeliharaan alarm
kebakaran; perbaikan atau pemeliharaan boiler; perbaikan atau pemeliharaan burner; perbaikan atau pemeliharaan generator
listrik; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan distribusi atau kontrol tenaga; perbaikan atau pemeliharaan mesin
dan peralatan pembekuan untuk keperluan industri; perbaikan atau pemeliharaan motor listrik; perbaikan atau pemeliharaan
perlengkapan mandi.; perbaikan atau pemeliharaan pompa; perbaikan dan pemeliharaan peralatan gedung; pipa saluran
air===
===Bahan logam untuk bangunan atau konstruksi; kit perakitan bangunan prefabrikasi logam.; tirai luar ruangan logam===
===Distribusi gas; distribusi listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan distribusi gas; memberikan informasi yang
berkaitan dengan distribusi listrik oleh peralatan dan instalasi fotovoltaik; memberikan informasi yang berkaitan dengan
distribusi tenaga listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan penyediaan air.; penyediaan air dan layanan
distribusi===
===Mesin elektronik, peralatan dan bagian-bagiannya; baterai surya; baterai, listrik.; kartu kunci yang dikodekan secara
magnetis; kunci elektronik dan bagian-bagiannya; kunci listrik atau elektronik dan bagian-bagiannya; kunci listrik dikendalikan
dari jarak jauh oleh sinyal nirkabel; listrik atau elektronik mengunci dan membuka kunci perangkat kontrol dan bagianbagiannya; mengunci dan membuka kunci perangkat kontrol dengan membaca kartu IC atau kartu magnetik; mesin dan
peralatan telekomunikasi; perangkat keamanan untuk rumah dan bangunan; perangkat kontrol penguncian dan buka kunci
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nirkabel untuk rumah dan bangunan; silinder kunci listrik atau elektronik===
===Desain arsitektur; mendesain, selain untuk tujuan periklanan; pemantauan jarak jauh situs web; pemantauan sistem
komputer dengan akses jarak jauh; pemrograman komputer; penelitian tentang konstruksi bangunan atau perencanaan kota;
penggunaan energi dan konservasi; pengujian atau penelitian tentang teknik sipil.; survei; survei atau penelitian geologi===
===Lemari air; ac untuk keperluan rumah tangga.; instalasi kamar mandi prefabrikasi; kompor untuk keperluan rumah tangga,
non-listrik; lampu listrik dan peralatan pencahayaan lainnya; mangkuk toilet; pemanas air berbahan bakar gas; pemanas
memasak non-listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan listrik, selain untuk tujuan kecantikan atau sanitasi, yaitu,
humidifier listrik untuk keperluan rumah tangga, pembersih udara listrik untuk keperluan rumah tangga, dehumidifier listrik
untuk keperluan rumah tangga, ionizer air listrik untuk keperluan rumah tangga, peralatan pendingin ruang listrik untuk
keperluan rumah tangga, kap mesin listrik (kap ekstraktor) untuk keperluan rumah tangga, pembersih air listrik untuk
keperluan rumah tangga, kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga, freezer listrik untuk keperluan rumah tangga , kompor
induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, dan peralatan pemurni air mandi listrik untuk keperluan rumah tangga;
perlengkapan mandi; tenggelam ke dalam worktops, untuk keperluan rumah tangga; unit tinja toilet dengan squirter air cuci;
wastafel dapur untuk keperluan rumah tangga===
===Kursi roda.===
===Mineral non-logam untuk bangunan atau konstruksi; aspal, dan aspal bangunan atau bahan konstruksi; bahan bangunan
atau konstruksi karet; bahan bangunan atau konstruksi plester; bahan bangunan keramik, batu bata dan produk refraktori;
bahan bangunan plastik; bahan bangunan sintetis; bangunan batu; bangunan kayu; bangunan, bukan dari logam; cetakan
untuk membentuk produk semen, bukan logam; jalan dan lapangan menandai lembaran dan strip bahan sintetis; jendela
keamanan plastik yang memungkinkan komunikasi; kaca bangunan; kapur bangunan atau bahan konstruksi; plester untuk
tujuan bangunan; sambungan ekspansi non-logam untuk lantai dan dinding.; semen dan produk-produknya; tikar kontrol erosi
menggabungkan benih tanaman; tirai luar ruangan, bukan dari logam atau tekstil===
===Furniture; nuansa jendela.; tirai dalam ruangan===
===Gambar latar; linoleum untuk menutupi lantai yang ada.===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550729
: 19/03/2020 00:00:00
: 2020-028462 16/03/2020 JP
: MISAWA HOMES CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-4-1, Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo 163-0833
: ARAFUNE Hiroshi
: 17F, Tokyo Takarazuka Building, 1-1-3, Yurakucho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0006

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MISAWA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 2, 35, 36, 37, 6, 39, 9, 42, 11, 12, 19, 20, 27
: ===Pelapis [cat].===

540 Etiket

===Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; konsultasi bisnis; layanan agen ekspor-impor; layanan agen
ketenagakerjaan; layanan ritel atau layanan grosir untuk AC; layanan ritel atau layanan grosir untuk alarm kebakaran; layanan
ritel atau layanan grosir untuk alarm kebocoran gas; layanan ritel atau layanan grosir untuk alarm pencuri; layanan ritel atau
layanan grosir untuk alat bantu mandi keperawatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk alat musik dan rekaman; layanan
ritel atau layanan grosir untuk alat pemadam kebakaran; layanan ritel atau layanan grosir untuk alat pemadam kebakaran
sprinkler; layanan ritel atau layanan grosir untuk artikel pribadi; layanan ritel atau layanan grosir untuk bahan bangunan;
layanan ritel atau layanan grosir untuk bangku kamar mandi; layanan ritel atau layanan grosir untuk barang pecah belah,
porselen dan gerabah; layanan ritel atau layanan grosir untuk barang-barang olahraga; layanan ritel atau layanan grosir untuk
cat resin; layanan ritel atau layanan grosir untuk celengan; layanan ritel atau layanan grosir untuk duckboard untuk tempat
cuci; layanan ritel atau layanan grosir untuk dupa; layanan ritel atau layanan grosir untuk embun kondensasi pencegahan
papan dinding plastik; layanan ritel atau layanan grosir untuk film pencegahan kondensasi embun; layanan ritel atau layanan
grosir untuk fitting joinery; layanan ritel atau layanan grosir untuk furnitur; layanan ritel atau layanan grosir untuk gerabah;
layanan ritel atau layanan grosir untuk hidran kebakaran; layanan ritel atau layanan grosir untuk jam, jam tangan dan
kacamata [kacamata dan kacamata]; layanan ritel atau layanan grosir untuk kain tenun dan tempat tidur; layanan ritel atau
layanan grosir untuk kamar mandi prefabrikasi dijual sebagai unit; layanan ritel atau layanan grosir untuk karpet; layanan ritel
atau layanan grosir untuk karya seni; layanan ritel atau layanan grosir untuk kasur menyusui; layanan ritel atau layanan grosir
untuk katak; layanan ritel atau layanan grosir untuk kemiringan keperawatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk kompor
untuk keperluan rumah tangga,; layanan ritel atau layanan grosir untuk kursi menyusui; layanan ritel atau layanan grosir untuk
kursi roda; layanan ritel atau layanan grosir untuk lampu malam [lilin]; layanan ritel atau layanan grosir untuk lem dan perekat;
layanan ritel atau layanan grosir untuk lemari air; layanan ritel atau layanan grosir untuk lonceng angin; layanan ritel atau
layanan grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk mangkuk
bunga; layanan ritel atau layanan grosir untuk meja menyusui; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin listrik dan
peralatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk minyak aroma; layanan ritel atau layanan grosir untuk nozel selang
pemadam kebakaran; layanan ritel atau layanan grosir untuk nuansa jendela; layanan ritel atau layanan grosir untuk nursing
walker; layanan ritel atau layanan grosir untuk ornamen bambu; layanan ritel atau layanan grosir untuk ornamen kaca; layanan
ritel atau layanan grosir untuk ornamen kayu; layanan ritel atau layanan grosir untuk ornamen lilin.; layanan ritel atau layanan
grosir untuk ornamen plastik; layanan ritel atau layanan grosir untuk ornamen plester; layanan ritel atau layanan grosir untuk
pails kamar mandi; layanan ritel atau layanan grosir untuk parfum dan bahan rasa; layanan ritel atau layanan grosir untuk
patung; layanan ritel atau layanan grosir untuk pelapis yang digunakan untuk menyelesaikan; layanan ritel atau layanan grosir
untuk pemegang kertas toilet; layanan ritel atau layanan grosir untuk pengaduk untuk air bak mandi air panas [Yukakibo];
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layanan ritel atau layanan grosir untuk penghibur keperawatan atau kasur; layanan ritel atau layanan grosir untuk penutup
kenop pintu; layanan ritel atau layanan grosir untuk penutup kotak kertas tisu; layanan ritel atau layanan grosir untuk penutup
kursi tekstil; layanan ritel atau layanan grosir untuk penutup kursi toilet tekstil; layanan ritel atau layanan grosir untuk penutup
lantai; layanan ritel atau layanan grosir untuk penutup telepon; layanan ritel atau layanan grosir untuk peralatan dapur, alat
pembersih dan peralatan cuci; layanan ritel atau layanan grosir untuk peralatan makan untuk perawatan keperawatan; layanan
ritel atau layanan grosir untuk peralatan medis untuk perawatan keperawatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk
perawatan loitering detector; layanan ritel atau layanan grosir untuk perlengkapan mandi; layanan ritel atau layanan grosir
untuk perlengkapan mandi untuk perawatan keperawatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk permadani [hiasan dinding],
tekstil; layanan ritel atau layanan grosir untuk persiapan fragrancing udara; layanan ritel atau layanan grosir untuk pita dan
pita; layanan ritel atau layanan grosir untuk rak mandi; layanan ritel atau layanan grosir untuk selang gas karet; layanan ritel
atau layanan grosir untuk selang pemadam kebakaran; layanan ritel atau layanan grosir untuk selang plastik; layanan ritel atau
layanan grosir untuk spanduk dan bendera; layanan ritel atau layanan grosir untuk tape penyerapan air kondensasi; layanan
ritel atau layanan grosir untuk taplak meja, bukan kertas; layanan ritel atau layanan grosir untuk tas dan kantong; layanan ritel
atau layanan grosir untuk tempat tidur perawatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk tikar mandi untuk tempat cuci;
layanan ritel atau layanan grosir untuk tikar penyerapan air kondensasi; layanan ritel atau layanan grosir untuk tirai; layanan
ritel atau layanan grosir untuk tirai [tirai drop tebal]; layanan ritel atau layanan grosir untuk tirai dalam ruangan; layanan ritel
atau layanan grosir untuk tirai ed, rotan atau bambu [Sudare]; layanan ritel atau layanan grosir untuk tirai mandi; layanan ritel
atau layanan grosir untuk tirai manik-manik untuk dekorasi; layanan ritel atau layanan grosir untuk tutup bak mandi; layanan
ritel atau layanan grosir untuk vas; layanan ritel atau layanan grosir untuk wallpaper; layanan ritel atau layanan grosir untuk
worktops dapur dengan wastafel terintegrasi untuk keperluan rumah tangga; manajemen bisnis; memberikan informasi
mengenai penjualan komersial; penelitian atau analisis pemasaran===
===Lembaga untuk asuransi non-jiwa; layanan agen real estat untuk pembelian dan penjualan bangunan; layanan agen real
estat untuk pembelian dan penjualan tanah; layanan agen untuk pembelian atau penjualan bangunan; layanan agen untuk
pembelian atau penjualan tanah.; layanan agen untuk penyewaan atau penyewaan bangunan; layanan agen untuk
penyewaan atau penyewaan lahan; manajemen real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti
dan tanah; pengelolaan lahan; penilaian real estat; penjaminan asuransi non-jiwa; penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa;
penyewaan atau penyewaan bangunan; penyewaan tanah; perhitungan tingkat premi asuransi===
===Batu; Lukisan; Pekerjaan konstruksi bangunan umum; Pengerukan; Perancah; Pipa; Plesteran; bangunan damp-proofing;
instalasi mesin; isolasi termal untuk bangunan; jasa konstruksi dan pemeliharaan yang berkaitan dengan teknik sipil; jasa
konstruksi di alam pekerjaan tanah; jasa konstruksi menggunakan beton; joinery (alat joinery); kabel telekomunikasi;
konsultasi konstruksi; layanan atap; layanan instalasi kaca; layanan instalasi listrik; layanan pertukangan kayu; pekerjaan
konstruksi struktur baja; pelapis; peletakan ubin, bricklaying atau peletakan blok; pemasangan lembaran logam; pengaspalan
jalan; pengeboran sumur; penguatan bangunan; perbaikan atau pemeliharaan AC untuk tujuan industri; perbaikan atau
pemeliharaan alarm kebakaran; perbaikan atau pemeliharaan boiler; perbaikan atau pemeliharaan distribusi daya atau mesin
kontrol dan peralatan; perbaikan atau pemeliharaan generator listrik; perbaikan atau pemeliharaan mesin pembekuan dan
peralatan untuk tujuan industri; perbaikan atau pemeliharaan motor listrik; perbaikan atau pemeliharaan pembakar; perbaikan
atau pemeliharaan perlengkapan mandi.; perbaikan atau pemeliharaan pompa; perbaikan dan pemeliharaan peralatan
bangunan===
===Bahan logam untuk bangunan atau konstruksi; kit perakitan bangunan prefabrikasi logam.; tirai luar ruangan logam===
===Distribusi gas; distribusi listrik; layanan pasokan dan distribusi air; memberikan informasi yang berkaitan dengan distribusi
gas; memberikan informasi yang berkaitan dengan distribusi listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan distribusi
listrik oleh peralatan fotovoltaik dan instalasi; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan penyediaan air.===
===Mesin elektronik, peralatan dan bagian-bagiannya; baterai surya; baterai, listrik.; kartu kunci yang dikodekan secara
magnetis; kunci elektronik dan bagian-bagiannya; kunci listrik atau elektronik dan bagian-bagiannya; kunci listrik dikendalikan
dari jarak jauh oleh sinyal nirkabel; listrik atau elektronik mengunci dan membuka kunci perangkat kontrol dan bagianbagiannya; mengunci dan membuka kunci perangkat kontrol dengan membaca kartu IC atau kartu magnetik; mesin dan
peralatan telekomunikasi; perangkat keamanan untuk rumah dan bangunan; perangkat kontrol penguncian dan buka kunci
nirkabel untuk rumah dan bangunan; silinder kunci listrik atau elektronik===
===Desain arsitektur; Survei; merancang, selain untuk tujuan periklanan; pemantauan jarak jauh situs web; pemantauan
sistem komputer dengan akses jarak jauh; pemrograman komputer; penelitian tentang konstruksi bangunan atau perencanaan
kota; penggunaan energi dan konservasi; pengujian atau penelitian tentang teknik sipil.; survei geologi atau penelitian===
===Lemari air; ac untuk keperluan rumah tangga.; instalasi kamar mandi prefabrikasi; kompor untuk keperluan rumah tangga,
non-listrik; lampu listrik dan peralatan pencahayaan lainnya; mangkuk toilet; pemanas air berbahan bakar gas; pemanas
memasak non-listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan listrik, selain untuk tujuan kecantikan atau sanitasi, yaitu,
humidifier listrik untuk keperluan rumah tangga, pembersih udara listrik untuk keperluan rumah tangga, dehumidifier listrik
untuk keperluan rumah tangga, ionizer air listrik untuk keperluan rumah tangga, peralatan pendingin ruang listrik untuk
keperluan rumah tangga, kap mesin listrik (kap mesin ekstraktor) untuk keperluan rumah tangga, pembersih air listrik untuk
keperluan rumah tangga, kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga, freezer listrik untuk keperluan rumah tangga , kompor
induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, dan peralatan pemurni air mandi listrik untuk keperluan rumah tangga;
perlengkapan mandi; unit tinja toilet dengan squirter air cuci; wastafel dapur untuk keperluan rumah tangga; wastafel
terintegrasi ke dalam worktops, untuk keperluan rumah tangga===
===Kursi roda.===
===Mineral non-logam untuk bangunan atau konstruksi; aspal, dan aspal bangunan atau bahan konstruksi; bahan bangunan
atau konstruksi karet; bahan bangunan atau konstruksi plester; bahan bangunan keramik, batu bata dan produk refraktori;
bahan bangunan plastik; bahan bangunan sintetis; bangunan batu; bangunan kapur atau bahan konstruksi, bukan dari logam;
bangunan kayu; bangunan, bukan dari logam; cetakan untuk membentuk produk semen, bukan logam; jalan dan lapangan
menandai lembaran dan strip bahan sintetis; jendela keamanan plastik yang memungkinkan komunikasi; kaca bangunan;
plester untuk tujuan bangunan; sambungan ekspansi non-logam untuk lantai dan dinding.; semen dan produk-produknya; tikar
kontrol erosi menggabungkan benih tanaman; tirai luar ruangan, bukan dari logam atau tekstil===
===Furniture; nuansa jendela.; tirai dalam ruangan===
===Gambar latar; linoleum untuk menutupi lantai yang ada.===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 82-84 Bui Thi Xuan Street, Ben Thanh Ward, District 1 Ho Chi Minh City
: BROSS & PARTNERS INTELLECTUAL PROPERTY JOINT STOCK COMPANY
: 21st Floor, Charm Vit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa ward, Cau Giay
District Hanoi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TRUNG NGUYEN
: The English translation of Vietnamese words TRUNG NGUYEN is Central of Highland.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Dark red, yellow, white and black.
: 30
: ===Kopi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201456745
: 20/03/2020 00:00:00
:
: ADVANTIS GROUP FZC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Business Center, Al Shmookh Building, UAQ Free Trade Zone Umm Al Quwain
: Vasiliy Rak
: ul. Aviatorov, d. 5, korp. 6, kv.48 RU-119619 Moscow

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Farmasi, persiapan medis dan kedokteran hewan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 566 Brannan Street San Francisco CA 94107
: Christopher M. Thomas
: Parker Poe Adams & Bernstein LLP 301 Fayetteville Street, Suite 1400 Raleigh NC
27601

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HOUSEPARTY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak komputer untuk komunikasi video dan audio real-time melalui Internet melalui perangkat
seluler.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529974
: 20/03/2020 00:00:00
: 30/09/2019 FR
: HERMES INTERNATIONAL

Alamat Pemohon

: 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS

: M0020201441923
: 20/03/2020 00:00:00
:
: TRUNG NGUYEN INVESTMENT CORPORATION

: M0020201528073
: 20/03/2020 00:00:00
:
: Life on Air, Inc.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: HERMES INTERNATIONAL, M. Nicolas MARTIN
: 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HERMES PASSE-PASSE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 21
: ===Porcelain ware untuk digunakan dalam tabel seni, peralatan porselen, yaitu, piring, decanters, kendi, cangkir, piring, mug,
teko, non-listrik coffeepots, piring, salad mangkuk, mangkuk, gula mangkuk, creamers, buah cangkir, sup-tureens, porselen
ware untuk digunakan dalam tabel seni, yaitu merapikan porselen (mangkuk terbuat dari porselen dan nampan untuk tujuan
domestik), centerpieces, gerabah untuk digunakan dalam tabel seni, vas.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532581
: 20/03/2020 00:00:00
: 4583880 23/09/2019 FR
: BEUCHAT INTERNATIONAL SAS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 34 avenue Boisbaudran F-13015 MARSEILLE
:
: 35 rue Paradis, BP 30064 F-13484 MARSEILLE CEDEX 20

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 25, 9, 28
: ===Memanfaatkan; Memanfaatkan.; Tas; barel tas; bukti air tas; kasus dan tas untuk pengangkutan peralatan selam; kasus
dokumen; ransel tas; tas olahraga; tas yang disebut tikar lantai===
===Alas kaki; Kaos oblong; Memancing Sepatu; Pakaian; Sabuk; Semua-dalam-satu cocok untuk olahraga air permukaan;
Sepatu Aqua; Sepatu Memancing; Sepatu berburu; alas kaki pantai; alas kaki tahan air; celana pendek berenang; headwear;
jaket Memancing; jaket tahan angin; kaus kaki air; pakaian renang; pakaian untuk Memancing; rompi pelindung untuk olahraga
air; topi; topi (bonnets).; topi mandi===
===Bagian dan komponen peralatan selam; Ballast untuk diving; Menyelam Kompas; Menyelam celana; Menyelam jaket;
Menyelam kaus; Menyelam kerudung; Menyelam rompi; Peralatan selam; Rebreather untuk diving; Scuba snorkel s; Sepatu
bot diving; Sepatu selam; Setelan penyelam; Underwater kamera; alas kaki pelindung; alat ukur, yaitu Kompas; anak
timbangan selam; angkat dan kompensasi untuk penyelam dan perenang; beban; dudukan untuk tangki selam; helm selam;
hidup pelampung; kacamata diving; kacamata hitam; kacamata untuk olahraga; kasus tontonan; kedalaman gages; klip hidung
untuk menyelam; kompensasi daya apung untuk menyelam; komputer untuk penyelam; menandai pelampung; menyelam
komputer; navigasi pelampung; optik barang; pakaian selam; parasut keselamatan untuk menyelam; pencari kedalaman laut;
pengukur tekanan; pengukur tekanan.; penyumbat telinga untuk menyelam; peralatan Bahari dan instrumen; peralatan dan
instrumen penyelamatan kehidupan bahari; peralatan pernapasan untuk berenang di bawah air; perangkat deteksi akustik
bawah air; peredam kejut untuk diving; regulator untuk diving; regulator untuk scuba diving; rompi pengaman; sabuk untuk
menyelam; sarung tangan untuk penyelam; silinder gas untuk menyelam; sinyal pelampung; suar darurat untuk penggunaan
Bahari; tangki udara untuk scuba diving; tas untuk peralatan selam; tensioners untuk Menyelam, yaitu shock Cord; topeng
penyelam; unit penyelamatan udara terkompresi untuk menyelam; untuk Menyelam, yaitu kabel kejut===
===Flippers untuk perenang; Kolam Inflatable mengapung; Memancing baris; Memancing memanfaatkan; Underwater busur;
batang untuk Memancing; biji landak laut; cincin berenang Inflatable; digunakan untuk olahraga air; garis untuk Memancing;
gulungan untuk Memancing; gulungan untuk pancing; harpun senjata sebagai artikel olahraga untuk Memancing; harpun
senjata sebagai peralatan menyelam; kait ikan; mengapung untuk Memancing; panah Tips untuk berburu; panah untuk
memancing dan menyelam; pancing tombak; pemberat untuk Memancing; peralatan olahraga, yaitu busur; perangkat untuk
mengamankan sirip diving; permainan dan mainan; sabuk renang.; sampul yang dirancang untuk artikel olahraga; sarung
tangan berselaput untuk berenang; semi-loaded senapan bawah air sebagai peralatan menyelam; senjata pneumatik untuk
memancing dan menyelam; sirip untuk diving; tas Memancing; tas yang dirancang khusus untuk peralatan olahraga;
tensioners untuk Underwater busur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533308
: 20/03/2020 00:00:00
: 018132964 07/10/2019 EM
: Nightingale Health Oy

Alamat Pemohon

: Mannerheimintie 164a FI-164A, Helsinki

540 Etiket

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: Mechelininkatu 1 a FI-00180 Helsinki

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NIGHTINGALE KIT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35
: ===Layanan perdagangan eceran, grosir dan elektronik dalam kaitannya dengan perawatan kesehatan dan kesejahteraan
(berkaitan dengan kesehatan) serta produk medis, peralatan dan instrumen; informasi, konsultasi, dan layanan penasihat yang
berkaitan dengan semua layanan tersebut.; promosi penjualan [untuk orang lain] dalam kaitannya dengan perawatan
kesehatan, kesejahteraan serta produk medis, peralatan dan instrumen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201533909
: 20/03/2020 00:00:00
:
: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen
: NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.
: 11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 North Third Ring Road East,
Dongcheng District 100013 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CurreNET
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Camcorder; Download emoticon untuk ponsel; Earphone; Headphone; Jalur data USB atau kabel data; Jalur data USB
atau kabel data untuk ponsel; Layar sentuh; Mikrofon; Modem; Pedometer; Pengeras suara; Peralatan Telekomunikasi dalam
bentuk perhiasan dan; Peralatan pemancar dan Penerima jarak jauh; Radio; Stand diadaptasi untuk komputer tablet; Terminal
layar sentuh interaktif; Timbangan; Timbangan dengan Penganalisis massa tubuh; alat analisis udara; alat pemantauan, selain
untuk keperluan medis; alat transmisi suara; antarmuka audio; aplikasi perangkat lunak komputer, download; aplikasi
perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; asisten digital pribadi (PDA); bahan untuk listrik utama (kabel, kabel); baterai
listrik; bingkai foto digital; biochip; buku harian elektronik; case untuk smartphone; central processing unit (prosesor) untuk
memproses informasi, data, suara dan gambar; chip (sirkuit terpadu); chip elektronik; cincin pintar; colokan listrik; detektor
inframerah; disimpan alat dikendalikan program switching telepon; display kristal cair (LCD); display panel datar yang fleksibel
untuk komputer; equalizers (peralatan audio); film pelindung diadaptasi untuk smartphone; fobs kunci elektronik menjadi alat
kendali jarak jauh; gelang terhubung (alat ukur); grafis download untuk ponsel; headset realitas maya; instrumen pengujian
gas; interkom; jam tangan pintar; kacamata pintar; kamera (fotografi); kamera pencitraan termal; kamus elektronik genggam;
kartu identitas yang disandikan; kartu sirkuit terpadu (kartu pintar); kenangan komputer; keyboard komputer; komputer
Styluses; komputer klien tipis; komputer laptop; komputer tablet; komputer yang bisa dipakai; kotak hitam (perekam data);
kunci pintu digital; layar video; lemari untuk pengeras suara; lembaran elektronik musik, download; lengan untuk laptop; lensa
optik; lensa selfie; liquid crystal display (LCD) dengan layar besar; mencakup untuk smartphone; mengajar robot;
menyediakan; monitor tampilan video yang dapat dipakai; monitor video; mouse (periferal komputer); notebook komputer;
papan sirkuit tercetak; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; pemancar sinyal elektronik; pemegang untuk ponsel; pemutar
media portabel; pena elektronik; pengidentifikasi sidik jari; pengisi daya untuk baterai listrik; peralatan komunikasi jaringan;
peralatan radio jarak pendek; peralatan telepon dengan sistem komunikasi internal; peralatan televisi; peralatan televisi untuk
kendaraan; perangkat keras komputer; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak screen saver komputer, direkam
atau download; perangkat pengenalan wajah manusia; perekam video digital untuk kendaraan; platform perangkat lunak
komputer, direkam atau didownload; printer gambar video; program komputer, direkam; program komputer, download;
program pengoperasian komputer, direkam; prosesor sinyal digital; publikasi elektronik, dapat diunduh; robot humanoid
dengan kecerdasan buatan; robot laboratorium; robot pengintai keamanan; sampul untuk komputer tablet; sensor; set
transmisi (telekomunikasi); set-top box; sirkuit tercetak; sirkuit terpadu; sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling
mengunci; smartphone; smartphone yang dipasang di pergelangan tangan; soket listrik; stasiun cuaca digital; sumber daya
seluler (baterai isi ulang); tampilan panel datar; tas diadaptasi untuk laptop; televisi liquid crystal display (LCD); televisi ultra
high-definition (UHD); timbangan elektronik digital portabel; timbangan kamar mandi; token keamanan (perangkat enkripsi);
tongkat selfie (monopod genggam); tongkat selfie untuk ponsel; transponder; unit efek listrik dan elektronik untuk alat musik;
unit pemroses Sentral (prosesor).; unit pusat alarm; wafer untuk sirkuit terpadu===
===Layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan data elektronik; Menyediakan mesin pencari untuk internet; Sewa
server web.; Studi proyek teknis; desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; komputasi awan; konsultasi
dalam desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi desain situs web; konsultasi keamanan komputer;
konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi telekomunikasi; konversi data atau
dokumen dari fisik ke media elektronik; konversi data program komputer dan data (bukan konversi fisik); memberikan
informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; membuat dan memelihara situs web untuk orang
lain; memperbarui perangkat lunak komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer; pemulihan
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data komputer; penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang lain; penelitian ilmiah; pengembangan perangkat lunak
driver dan sistem operasi; pengembangan platform komputer; penulisan program pengolahan data; penyimpanan data
elektronik; platform sebagai layanan (PaaS); riset teknologi; teknologi informasi (IT) konsultasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534015
: 20/03/2020 00:00:00
: 302019000067985 23/09/2019 IT
: PIAGGIO & C. S.P.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Viale Rinaldo Piaggio, 25 I-56025 PONTEDERA, PISA
: Jacobacci & Partners S.p.A.
: Corso Emilia 8 I-10152 Torino

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Racing Sixties
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Red, black, white and grey.
: 12
: ===Alarm antitheft untuk kendaraan; Dua, tiga, empat kendaraan roda; Pompa ban untuk sepeda dan sepeda motor; ban
pneumatik; casing untuk ban pneumatik; frame untuk sepeda dan sepeda motor; jaring Bagasi untuk kendaraan; kaca spion;
katup untuk ban kendaraan; kursi kendaraan; kursi pengaman anak untuk kendaraan; lonceng untuk siklus; mesin untuk
kendaraan darat; motor listrik untuk kendaraan darat; patch karet perekat untuk memperbaiki ban dalam; pedal sepeda dan
sepeda motor; pelana untuk sepeda dan sepeda motor; pelek untuk roda kendaraan; pemantik rokok elektrik untuk kendaraan
darat; pembawa Bagasi untuk kendaraan; penutup kursi untuk kendaraan; penutup pelana untuk sepeda dan sepeda motor;
perangkat anti-pencurian untuk kendaraan; perangkat non-Skid untuk ban kendaraan; perbaikan pakaian untuk tabung batin,
yaitu, perbaikan ban patch; peredam kejut suspensi untuk kendaraan; rem untuk kendaraan; sasis kendaraan; shock
menyerap mata air untuk kendaraan; singkatan sepeda dan sepeda motor sebagai bagian dari sepeda dan sepeda motor;
sinyal arah untuk kendaraan; skuter bertenaga listrik; spakbor; tanduk untuk kendaraan; tas kantong pelana diadaptasi untuk
sepeda dan sepeda motor; tas khusus diadaptasi untuk sepeda motor, yaitu tangki tas, banci tas Bar, tas ekor, sisi hardbags,
kasus atas.; topi untuk tangki gas kendaraan darat; tubuh untuk kendaraan; udara tas dalam sifat perangkat keselamatan
untuk mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Boxing County Economic Development Zone, Binzhou City Shandong Province
:
: No.102 North, Inside Yiyuan, No.523-27 Huanghe 4th Road, Bincheng District,
Binzhou City Shandong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SHINMADE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 6
: ===Baja cor; bahan bangunan dari logam; lembaran baja; lembaran besi; lembaran besi galvanis; lembaran besi strip;
lembaran dan pelat logam; logam biasa, tidak tempa atau semi tempa; palet logam.; tabung logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: M0020201535339
: 20/03/2020 00:00:00
:
: Shandong Shinmade Material Tech Co., Ltd.

: M0020201535811
: 20/03/2020 00:00:00
:
: Insight Lifetech Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Zone E, 3rd Floor, No. 3 Building, Tinwe Business Park, No.6 Liufang Rd, Xin’an
Sub-district, Baoan District, Shenzhen City 518000 Guangdong Province
: Shenzhen Zhuozheng Patent Agency
: Room B09, Floor 4, East Area, Building 24, Keyuanxi Industrial Park, Science &
Technology Park, Nanshan District, Shenzhen Guangdong

: Merek Lukisan
: TRUEPHYSIO
:

Halaman 457 dari 595

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

:
: 10
: ===Kamera Endoskopi untuk tujuan medis; Kateter; alat uji untuk tujuan medis; alat untuk digunakan dalam analisis medis;
guidewires medis; instrumen ultrasonik untuk tujuan medis; peralatan diagnostik untuk tujuan medis; peralatan medis dan
instrumen; stent.; tomografi untuk tujuan medis===
: M0020201536249
: 20/03/2020 00:00:00
:
: VIRON INNOVATION (SHANGHAI) CO., LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.4 Workshop, No.118 Guanjing Road, Hi-Tech Development Zone, Sijing Town,
Songjiang District 201601 Shanghai
: Shanghai YiFang Trade Mark Agency Co.,LTD
: Rm. 110-112, FangYuan Business Center, 652 Chang Shou Rd. 200060 Shanghai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: VIRON
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Yellow, green, light blue, deep blue, black, red, purple.
: 2
: ===Cat; Pernis; Pigmen; cat tahan api; fixatives [pernis]; lapisan kayu [cat]; pelapis [cat]; pengencer untuk cat; persiapan anti
korosif.; pewarna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: M0020201536396
: 20/03/2020 00:00:00
:
: VIRON INNOVATION(SHANGHAI)CO.,LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.4 Workshop, No.118 Guanjing Road, Hi-Tech Development Zone, Sijing Town
201601 Songjiang District, Shanghai
: Shanghai YiFang Trade Mark Agency Co., LTD
: Rm. 110-112, Fangyuan Business Center, 652 Changshou Rd. 200060 Shanghai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: “HUI” means “wisdom”, “RUI” means “prosperity”. The words contained in the mark have no meaning.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 2
: ===Cat; Pernis; Pigmen; cat tahan api; fixatives [pernis]; lapisan kayu [cat]; pelapis [cat]; pengencer untuk cat; persiapan anti
korosif.; pewarna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537250
: 20/03/2020 00:00:00
: 018134504 10/10/2019 EM
: Metso Minerals Oy

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lokomonkatu 3 FI-33900 Tampere
: ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.
: Kasarmikatu 21A FI-00130 Helsinki

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PrimeSite
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 37, 7, 42
: ===Jasa konstruksi; jasa konstruksi pabrik; konsultan konstruksi; konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan

740

540 Etiket

lokasi produksi agregat; layanan instalasi mesin; layanan instalasi tanaman; layanan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
menghancurkan, penyaringan, menyampaikan, memberi makan, grinding, pemisahan dan mesin penanganan bahan massal;
layanan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengolahan data, perangkat keras komputer dan peralatan
elektronik; layanan pemeliharaan; layanan penasihat yang berkaitan dengan layanan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
menghancurkan, penyaringan, menyampaikan, memberi makan, grinding, pemisahan dan mesin penanganan bahan massal;

Halaman 458 dari 595

layanan penasihat yang berkaitan dengan pembentukan pabrik agregat dan lokasi produksi.; pembangunan lokasi produksi
agregat===
===Mesin skrining; Pompa.; memisahkan mesin; menekan mesin; menghancurkan mesin; menyampaikan mesin; mesin
calcining; mesin dewatering; mesin flotasi; mesin makan; mesin penyaringan; mesin sedimentasi; mesin untuk grinding,
menghancurkan, merobek, memotong, menekan dan memotong; penggilingan pabrik; stacker reclaimers (mesin); ukuran
mesin===
===Jasa Desain rekayasa; Jasa inspeksi teknis; Jasa manajemen proyek rekayasa; Layanan analisis industri; Layanan
manajemen proyek komputer; analisa data teknis; analisis air; analisis ancaman keamanan komputer untuk melindungi data;
analisis komputer; analisis sistem komputer; analisis teknik teknologi; audit kualitas; desain dan pengembangan perangkat
lunak augmented reality; desain dan pengembangan perangkat lunak realitas virtual; desain teknis; evaluasi kinerja proses
industri; jasa konsultasi teknis di bidang pertambangan dan teknologi mineral, teknologi logam, teknik kota, teknik material dan
pembentukan, perlindungan lingkungan dan industri kimia non-organik.; konsultan teknik; konsultasi teknologi; kontrol kualitas,
analisis, penilaian, pengujian dan layanan konsultasi; kustomisasi dan layanan standarisasi untuk situs produksi agregat;
layanan diagnostik teknis yang berkaitan dengan proses industri, pengolahan mineral, pengolahan air, produksi energi,
distribusi energi dan produksi listrik; layanan dukungan teknis yang berkaitan dengan sistem komputer; layanan komputer
untuk analisis data; layanan manajemen proyek teknis penyaringan, menghancurkan dan menyampaikan proses dan
peralatan terkait, solusi, struktur dukungan, perangkat lunak dan aplikasi untuk pembentukan pabrik agregat dan lokasi
produksi; layanan pemantauan sistem komputer; layanan pemodelan komputer; layanan pemodelan teknis; layanan penasihat
di bidang peningkatan efisiensi industri dan teknis; layanan pengembangan yang berkaitan dengan augmented reality; layanan
pengembangan yang berkaitan dengan perangkat lunak realitas virtual; layanan pengoptimalan tata letak situs dan konsultasi
untuk situs produksi agregat; layanan pengujian diagnostik yang dibantu komputer; layanan perencanaan teknologi; layanan
rekayasa perangkat lunak; layanan teknik; layanan untuk memantau proses industri; layanan untuk menilai efisiensi proses
industri; manajemen proyek komputer di bidang pengolahan data elektronik; melakukan studi proyek teknis; memantau proses
industri; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen rantai pasokan;
pemantauan kondisi alat berat; pemantauan proses untuk jaminan kualitas; pemantauan sistem jaringan; pemantauan sistem
jaringan, server dan aplikasi web dan database; pemantauan sistem komputer dengan akses remote; pemantauan sistem
komputer untuk mendeteksi kerusakan; pemrograman komputer; penelitian lingkungan, pengujian, audit, optimasi proses,
survei, penilaian, analisis dan layanan konsultasi; penelitian produk canggih di bidang kecerdasan buatan; penelitian teknik;
pengawasan teknis dan inspeksi; pengujian dan simulasi industri; pengujian industri; pengujian sistem pemrosesan data
elektronik; pengujian teknik; pengujian teknis; pengukuran dan analisis informasi proses industri; penyediaan survei teknis;
penyimpanan data online; penyimpanan data terkomputerisasi; penyusunan laporan teknik; perencanaan teknis dan
manajemen proyek teknis; rekayasa desain dan perencanaan layanan yang berkaitan dengan proses menghancurkan dan
penyaringan dan peralatan terkait, solusi, struktur dukungan, perangkat lunak dan aplikasi untuk pabrik agregat dan lokasi
produksi; teknik survei===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538476
: 20/03/2020 00:00:00
:
: HONASA CONSUMER PRIVATE LIMITED

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: plot no. 63, 4th floor, sector 44, gurgaon, haryana-122003
: LEXPORT
: R-1, Second Floor, Park View Apartments, Hauz Khas Enclave New Delhi 110016

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: mamaearth
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik; Kuku; Lipstik; Losion untuk tujuan kosmetik; Shampoo; Wewangian; antiperspiran; bibir balsem; body lotion atau
mentega; decolorants untuk tujuan kosmetik; dokter gigi; eye liner; kain abrasif; kertas abrasif; kondisioner rambut; kosmetik
persiapan untuk perawatan kulit; krim kosmetik; kue sabun; lotion rambut; make-up mata; minyak esensial; persiapan
douching untuk tujuan sanitasi atau deodoran pribadi; persiapan pembersihan; persiapan pembersihan tangan; persiapan
pemutihan; persiapan pemutihan binatu; sabun cair untuk tangan dan wajah.; sediaan polishing; semprotan tubuh; shower gel;
solusi menjelajahi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539005
: 20/03/2020 00:00:00
: 018128803 25/09/2019 EM
: Nightingale Health Oy

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mannerheimintie 164a FI-164A, Helsinki
: PAPULA OY
: Mechelininkatu 1 a FI-00180 Helsinki

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: MY NIGHTINGALE

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 459 dari 595

566

Arti Bahasa

: The mark contains two English words "MY" and "NIGHTINGALE".

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42, 44
: ===Perangkat lunak, perangkat lunak aplikasi dan aplikasi seluler untuk mengumpulkan, mengukur, menganalisis, memantau
dan melaporkan kondisi kesehatan serta data fisiologis dan biosignal; publikasi elektronik yang dapat diunduh.===
===Layanan laboratorium ilmiah, layanan penelitian laboratorium; desain dan pengembangan layanan aplikasi web dan
layanan lingkungan web untuk mengumpulkan, mengukur, menganalisis, memantau dan melaporkan kondisi kesehatan serta
data fisiologis dan biosignal; hosting layanan aplikasi web dan layanan lingkungan web untuk mengumpulkan, mengukur,
menganalisis, memantau dan melaporkan kondisi kesehatan serta data fisiologis dan biosignal; konsultasi yang berkaitan
dengan pengujian laboratorium; layanan analisis darah; layanan laboratorium medis; layanan penelitian biomedis; layanan
pengujian laboratorium; penyewaan peralatan dan instrumen laboratorium.===
===Layanan analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan tes darah; memberikan informasi medis;
memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui
telepon dan Internet.; pengumpulan dan pelestarian darah manusia; persiapan dan pemrosesan laporan yang berkaitan
dengan perawatan kesehatan dan kesejahteraan (berkaitan dengan kesehatan); persiapan laporan yang berkaitan dengan
masalah perawatan kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201542027
: 20/03/2020 00:00:00
: 01404027 17/10/2019 BX
: Jos Hooiveld

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: De oeverlibel 12 NL-9766 PT Eelderwolde
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SCORELIT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, red, yellow and black.
: 41, 42
: ===Menyediakan informasi di bidang olahraga dan atletik, dan pelatihan dan instruksi dalam olahraga dan atletik melalui situs
web dan aplikasi seluler; layanan olahraga dan pelatihan atletik; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatih
profesional dan atlet yang bertujuan untuk menjangkau atlet muda dari database komputer; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pemesanan pelatih olahraga online profesional untuk analisis individu melalui aplikasi seluler.===
===Pemrograman komputer; desain dan pengembangan komputer; desain sistem komputer; hosting situs web manajemen
pelatihan interaktif menggunakan teknologi yang memungkinkan pelatih, instruktur pribadi dan atlet untuk terhubung dengan
mereka yang mencari pelatihan online atletik melalui analisis video, teknologi yang memfasilitasi penelitian tentang olahraga
dan pelatihan atletik, pelatih dan instruktur pribadi, dan teknologi untuk mengkoordinasikan dan mengelola hubungan pelatih
dan atlet.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201535851
: 21/03/2020 00:00:00
:
: Shandong Xiangchi Jianyuan Bio-Tech Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: No.151 Bocheng 5th Road, Boxing County Economic Development Zone, Binzhou
City, Shandong Province
: Binzhou Deyuan Trademark Services Co., Ltd.
: No.102 North, Inside Yiyuan, No.523-27 Huanghe 4th Road, Bincheng District,
Binzhou City, Shandong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1
: ===Pemanis buatan [persiapan kimia]; laktosa untuk industri makanan.; pektin untuk industri makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543430
: 21/03/2020 00:00:00
:
: SUBOR BORU SANAY VE TCARET ANONM RKET

Alamat Pemohon

: Acbadem Mh. Sokullu Sk. No:12, Kadiköy ISTANBUL

540 Etiket

Halaman 460 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: AYRINTI PATENT LMTED RKET
: Barbaros Hayrettin Pasa Mh., 1988 Sk. Papatya 1 Residence, No: 4 D: 144
ESENYURT TR-34000 ISTANBUL

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: subor
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 19
: ===Bangunan, bukan logam, tiang [tiang], bukan logam, penghalang, bukan logam, panel beton, pipa non-logam; kolam
renang prefabrikasi non-logam; monumen, patung yang terbuat dari beton, batu atau marmer; panel non-logam untuk
konstruksi, balok non-logam, kolom yang terbuat dari beton, elemen atap non-logam, struktur prefabrikasi yang terbuat dari
beton, struktur portabel yang terbuat dari beton, tiang beton, tiang pagar, tiang listrik dan telepon yang terbuat dari beton,
penghalang beton, bollards jalan; pasir akuarium.; pipa kaku yang terbuat dari beton, pipa kaku yang terbuat dari semen
asbes, pipa kaku yang terbuat dari serat kaca diperkuat poliester, selokan kaku yang terbuat dari serat kaca diperkuat
poliester, pipa kaku yang terbuat dari serat kaca, pipa kaku yang terbuat dari polietilen, pipa air kaku yang terbuat dari beton,
pipa air kaku yang terbuat dari semen asbes, pipa air kaku yang terbuat dari serat kaca, pipa air kaku yang terbuat dari serat
kaca diperkuat poliester , pipa air limbah kaku yang terbuat dari beton, pipa air limbah kaku yang terbuat dari semen asbes,
pipa air limbah kaku yang terbuat dari serat kaca, pipa air limbah kaku yang terbuat dari serat kaca diperkuat poliester; produk
kaca untuk konstruksi; tanda-tanda lalu lintas non-logam, non-mekanis dan non-diterangi untuk jalan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201163608
: 23/03/2020 00:00:00
:
: GLEN FIELD CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-1-3, Nishinomachi, Mikuriya, Higashiosaka-city Osaka 577-0037
: TAKASHIMA Toshiro
: 1-3-26, Honmachi, Sabae-shi Fukui 916-0026

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BUNNY WALK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Compact disc [Video]; bingkai kacamata; file gambar yang dapat diunduh; kabel kacamata; kaca optik.; kacamata;
kacamata [optik]; kacamata hitam; kacamata untuk olahraga; kasus kacamata; lensa kacamata; lensa optik; publikasi
elektronik, dapat diunduh; rantai kacamata===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201433986
: 23/03/2020 00:00:00
:
: METABOLIC EXPLORER

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Biopôle Clermont-Limagne F-63360 SAINT-BEAUZIRE
: REGIMBEAU, M. Pierre BOUGEARD
: 87 rue de Sèze F-69477 Lyon Cedex 06

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NOOVISTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 3, 5
: ===Produk kimia dan aditif untuk digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan serta pertanian, hortikultura dan Kehutanan
khususnya bahan kimia organik dasar, produk kimia untuk fermentasi industri, produk kimia asal biologis, produk biokimia
kimia tidak termasuk fungisida, herbisida, insektisida dan parasiticides; asam butirat; composts, pupuk kandang, pupuk;
perekat untuk digunakan dalam industri; persiapan biologis untuk penggunaan industri dan ilmiah selain untuk penggunaan
medis atau Veteriner; plastik yang belum diolah; produk kimia dan aditif selain untuk penggunaan medis atau veteriner untuk
pembuatan polimer, kosmetik, parfum, flavorings makanan, bahan makanan; propanadiol.; resin buatan yang belum diolah;
resin polimer yang belum diproses===
===Makanan perasa [Minyak Atsiri]; Persiapan kosmetik non-obat dan produk kosmetik; dokter gigi non-obat; pembersihan,
polishing, minyak dan abrasif persiapan.; persiapan pemutihan dan zat lain untuk penggunaan laundry; persiapan toilet nonobat; produk wewangian, minyak esensial===

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 461 dari 595

===Produk farmasi, persiapan medis dan kedokteran hewan; fungisida, herbisida.; makanan dan zat Diet untuk penggunaan
medis atau Veteriner; produk makanan yang diperkaya dengan unsur nutrisi untuk penggunaan medis atau Veteriner; produk
untuk menghancurkan hama; suplemen makanan untuk manusia dan hewan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201528088
: 23/03/2020 00:00:00
: 4020190151385 02/10/2019 KR
: Boryeong-Si

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 77, Seongjusan-ro, Boryeong-si Chungcheongnam-do
: PHIL & ONZI Int'l Patent & Law Firm
: Joonyoung Bldg. 3F., 36, Seochojungang-ro, Seocho-gu Seoul

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BORYEONG MUD+
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Dandan; Kosmetik; Parfum; Shampoo; kondisioner rambut; kosmetik untuk anak-anak; kue sabun toilet; paket masker
untuk keperluan kosmetik; paket wajah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; persiapan
kosmetik untuk mandi; persiapan kosmetik untuk perawatan kulit; persiapan menghapus make-up; persiapan perawatan
rambut; persiapan tabir surya; pewarna kosmetik; sabun untuk penggunaan pribadi.; topeng kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531647
: 23/03/2020 00:00:00
: UK00003430777 23/09/2019 GB
: Highview Enterprises Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Suite A, 6 Honduras Street London EC1Y 0TH
:
: One Southampton Row London WC1B 5HA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BLU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 4, 37, 7, 39, 40, 9, 41, 42
: ===Listrik; energi (listrik).; energi listrik===
===Pemeliharaan dan perbaikan instalasi penyimpanan listrik.===
===Mesin dan motor untuk generasi listrik.; Set pembangkit listrik; generator listrik; mesin untuk generasi listrik===
===Penyimpanan listrik; Penyimpanan listrik.===
===Pembangkit listrik; pembangkit listrik; pembangkit listrik.===
===Peralatan penyimpanan listrik; manual pelatihan dalam format elektronik.; peralatan dan instrumen untuk mengumpulkan
listrik===
===Publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; penyediaan pelatihan online.===
===Desain rekayasa dan konsultasi; Jasa Desain rekayasa; Jasa desain teknis yang berkaitan dengan pembangkit listrik;
Rekayasa Desain; penelitian ilmiah dan industri khususnya di bidang listrik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201533323
: 23/03/2020 00:00:00
: 302019000091332 04/12/2019 IT
: CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c/o L'Enoteca Regionale d'Abruzzo Corso Matteotti - Palazzo Corvo I-66026 Ortona
(CH)
:
: VIA PIEMONTE, 26 I-00187 ROMA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: VINI D'ABRUZZO CONSORZIO TUTELA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: White, bordeaux and beige.
: 33

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 462 dari 595

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Anggur; minuman beralkohol kecuali bir; persiapan beralkohol untuk membuat minuman.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533990
: 23/03/2020 00:00:00
: UK00003430781 23/09/2019 GB
: Highview Enterprises Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Suite A, 6 Honduras Street London EC1Y 0TH
: Carpmaels & Ransford LLP
: One Southampton Row London WC1B 5HA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CRYOBattery
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 4, 37, 7, 39, 40, 9, 41, 42
: ===Listrik; energi (listrik).; energi listrik===
===Pemeliharaan dan perbaikan instalasi penyimpanan listrik.===
===Mesin dan motor untuk generasi listrik.; Set pembangkit listrik; generator listrik; mesin untuk generasi listrik===
===Penyimpanan listrik; Penyimpanan listrik.===
===Pembangkit listrik; pembangkit listrik; pembangkit listrik.===
===Peralatan penyimpanan listrik; manual pelatihan dalam format elektronik.; peralatan dan instrumen untuk mengumpulkan
listrik===
===Publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; penyediaan pelatihan online.===
===Desain rekayasa dan konsultasi; Jasa Desain rekayasa; Jasa desain teknis yang berkaitan dengan pembangkit listrik;
Rekayasa Desain; penelitian ilmiah dan industri khususnya di bidang listrik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534783
: 23/03/2020 00:00:00
:
: "KS Group" d.o.o. Beograd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Maršala Birjuzova 53/37 11000 Beograd
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Miss BEERSKIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Black, yellow, gold, white, blue and red
: 3
: ===Bibir pomades; Kosmetik; Kuku; Sampo 2-in-1; Shampoo; antiperspirant untuk penggunaan pribadi; antiperspirants nonobat; balm bibir non-obat; balsem rambut non-obat; bilas rambut untuk penggunaan kosmetik; bilas warna rambut; busa
mandi; busa mandi dan bak mandi; cat kuku mantel atas; deodoran dan antiperspirants untuk penggunaan pribadi; deodoran
tubuh; deodoran tubuh [produk wewangian]; deodoran untuk manusia; deodoran untuk perawatan tubuh; emolien rambut
untuk penggunaan kosmetik; emulsi setelah cukur; emulsi tubuh untuk penggunaan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; garam mandi; garam mandi non-obat; gel bak mandi dan shower; gel mandi; gel mandi dan mandi dan garam,
selain untuk penggunaan medis; gel mandi dan mandi selain untuk penggunaan medis; gel mencukur; gel rambut dan
mousses; gel setelah cukur; gel setelah matahari untuk penggunaan kosmetik; gel styling rambut; gel untuk penggunaan
kosmetik; hari krim; hidrogen peroksida untuk penggunaan kosmetik; jaringan yang diresapi dengan kosmetik; kondisioner
rambut; kosmetik mandi garam; kosmetik minyak; kosmetik perawatan rambut; kosmetik persiapan; kosmetik untuk
penggunaan dekoratif; kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim anti-penuaan untuk penggunaan kosmetik; krim berjemur;
krim cukur; krim depilatory; krim dingin untuk penggunaan kosmetik; krim kecantikan untuk tubuh dan wajah; krim kosmetik;
krim kulit; krim kulit tanpa obat; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh untuk penggunaan kosmetik; krim mata untuk
penggunaan kosmetik; krim perawatan rambut untuk penggunaan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim
tangan untuk penggunaan kosmetik; krim wajah kosmetik; lilin obat menghilangkan rambut; lotion kecantikan; lotion kulit
merangsang non-obat; lotion pemulihan rambut; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut untuk
penggunaan kosmetik; lotion setelah matahari untuk penggunaan kosmetik; lotion tubuh kosmetik; make-up menghapus gel;
make-up menghapus produk; make-up menghapus susu; mandi gelembung untuk penggunaan kosmetik; mandi minyak;
masker kulit untuk penggunaan kosmetik; masker tubuh dalam bentuk bubuk untuk penggunaan kosmetik; masker tubuh
dalam bentuk lotion untuk penggunaan kosmetik; masker tubuh untuk penggunaan kosmetik; mencukur dan setelah mencukur
persiapan; mentega tubuh untuk penggunaan kosmetik; minyak esensial aromatik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi
aromatik; minyak perlindungan matahari [kosmetik]; minyak pijat; minyak rambut; minyak tubuh; minyak untuk penggunaan
kosmetik; non-obat lotion rambut; obat perontok; parfum dan eaux de toilette; pelembab lotion kulit [kosmetik]; pelembab lotion
tubuh [kosmetik]; persiapan blok matahari untuk penggunaan kosmetik; persiapan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; persiapan kosmetik untuk pelangsingan; persiapan mandi gelembung non-obat; persiapan mandi mentol bukan
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untuk penggunaan medis; persiapan meluruskan rambut; persiapan non-obat untuk mandi; persiapan non-obat untuk
perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; persiapan penyamakan kulit; persiapan perawatan kulit non-obat; persiapan
perawatan rambut non-obat; persiapan perawatan rambut non-obat untuk penggunaan kosmetik; persiapan perawatan rambut
selain untuk penggunaan medis; persiapan perawatan tubuh non-obat; persiapan pijat non-obat; persiapan rias rambut untuk
penggunaan kosmetik; persiapan tabir surya untuk penggunaan kosmetik; persiapan toilet non-obat; persiapan untuk
pengaturan rambut dan melambaikan tangan; persiapan untuk perawatan tubuh dan kecantikan untuk penggunaan kosmetik;
pewarna rambut; pewarnaan rambut dan persiapan pemutihan rambut; pomades rambut untuk penggunaan kosmetik; produk
kosmetik untuk anak-anak; produk make-up; produk pembilasan rambut [sampo 2 in 1]; produk wewangian; sabun cair; sabun
deodoran; sabun industri; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sampo anti-ketombe non-obat; sampo dalam bentuk
batangan padat; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; scrub non-obat untuk wajah dan tubuh; scrub tubuh untuk
penggunaan kosmetik; scrub wajah; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan rambut; semprotan
rambut dan gel rambut.; semprotan tubuh yang digunakan sebagai deodoran dan parfum; serum Kecantikan; shampo nonobat; shampo rambut; shower gel, krim dan minyak; styling mousses (gaya mousses); susu kecantikan; susu wajah dan tubuh
untuk penggunaan kosmetik; tabir surya tahan air; tabir surya untuk penggunaan kosmetik; tanning gel [kosmetik]; tisu diresapi
dengan persiapan menghilangkan make-up; tone-on-tone produk mewarnai rambut; toner wajah untuk penggunaan kosmetik;
tongkat kapas untuk penggunaan kosmetik; topeng kecantikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201535856
: 23/03/2020 00:00:00
:
: Zhao Ming

540 Etiket

: 2502, Building 5, Shanhai Meiyu Garden, 9 Qianhai Road, Nanshan District, 518000
Shenzhen, Guangdong
: Hangzhou Jinghu Intellectual Property Agency Co., LTD
: Room 1224, Building 1, Hedacheng, Xiasha Economic and Technology Development
Area, Hangzhou, Zhejiang, 310018

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Kicoo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Celana popok bayi; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; makanan diet diadaptasi untuk tujuan medis;
makanan untuk bayi; minuman Diet diadaptasi untuk tujuan medis; pembalut; popok bayi.; popok untuk inkontinensia; sirup
untuk keperluan farmasi; tepung lakteal untuk bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201536616
: 23/03/2020 00:00:00
: 2039472 25/09/2019 AU
: Blue Leaf Energy Asia Pte. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 9 Straits View, #21-07 Marina One West Tower Singapore 018937
: SPRUSON & FERGUSON (ASIA) PTE LTD
: 152 Beach Road, #37-05/06 Gateway East Singapore 189721

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BLUELEAF
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 37, 40, 42
: ===Jasa manajemen proyek konstruksi bangunan termasuk pembangunan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga surya
voltaik foto.===
===Layanan manajemen proyek, yaitu, konsultasi teknis di bidang pembangkit listrik oleh pembangkit listrik tenaga surya
voltaik foto.===
===Membangun layanan manajemen proyek menjadi desain dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya voltaik
foto.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537054
: 23/03/2020 00:00:00
: 2020-004422 16/01/2020 JP
: FAST RETAILING CO., LTD.

Alamat Pemohon

: 717-1, Sayama, Yamaguchi City Yamaguchi 754-0894
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KUBOTA Eiichiro
: KUBOTA, 9th floor Kamiyacho Prime Place, 1-17, Toranomon 4-chome, Minato-ku
Tokyo 105-0001

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SPORT UTILITY WEAR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25
: ===Alas kaki; Bakiak kayu gaya Jepang (geta); Celana; Chemises; Dasi; Ear Muffs [pakaian]; Jaket; Jeans; Jubah mandi;
Jubah tidur Jepang [nemaki]; Kaos oblong; Kardigan; Kaus; Kaus kaki; Kemeja; Masquerade kostum; Pakaian; Pakaian
tradisional Jepang; Rainwear; Rok; Sandal; Sandal gaya Jepang (zori); Sepatu; Sepatu untuk olahraga; Slip; Stoking; Sweater;
Topi; anoraks [parkas].; baju pengantin; bandana [neckerchiefs]; batang menjadi pakaian; batu karang; blus; bra; camisoles;
celana dalam, celana pendek dan celana pendek; celana jogging; celana keringat; celana ketat; celana peregangan;
chasubles (Dalam Dekat); dasi kupu-kupu; daster; garter; gaun; gaun ganti; gaun malam; gelang [pakaian]; girdle; ikat
pinggang; ikat pinggang untuk dipakai; jaket bawah; jaket tahan angin; jas; jumper; kaus; kaus [pakaian]; kemeja polo shirt;
kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; laci dan celana dalam; legging [celana panjang]; maniples (maniples); mantel;
masker tidur; muffler [pakaian]; pakaian luar; pakaian pantai; pakaian renang [pakaian renang]; pakaian tahan air; pakaian
tidur; pakaian tidur [pakaian]; pakaian untuk olahraga; penutup kepala; piyama; pullover; rajutan [pakaian]; rok; rompi; sabuk
untuk pakaian; sarung tangan dan sarung tangan [pakaian]; sepatu bot; sepatu olahraga; sepatu sepak bola; suspender
[kawat gigi]; suspender kaus kaki; syal; syal [scarfs]; tank top; topi [headwear]; topi mandi; wimples (dalam es)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537443
: 23/03/2020 00:00:00
: 2019-149380 27/11/2019 JP
: Kabushiki Kaisha Cure

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3-11-13 Iidabashi, Chiyoda-Ku Tokyo 102-0072
: IWASE Hitomi
: NISHIMURA & ASAHI, Otemon Tower, 1-1-2 Otemachi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8124

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Cure
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik; Produk sabun; busa wajah; dokter gigi; emulsi wajah; gel wajah; kosmetik persiapan; krim kosmetik; krim wajah;
lotion untuk keperluan kosmetik; minyak pembersih wajah; minyak untuk keperluan perlengkapan mandi; persiapan kosmetik
untuk perawatan rambut; persiapan make-up; persiapan menghapus make-up; persiapan tabir surya; primer make-up; susu
untuk tujuan kosmetik; wewangian, wewangian dan dupa.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537821
: 23/03/2020 00:00:00
: AM 11977/2019 23/09/2019 AT
: Estermann, Ölerzeugungs- und Handelsgesellschaft m

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Vogelweiderstraße 71-73 A-4600 Wels
: Schönherr Rechtsanwälte GmbH
: Schottenring 19 A-1010 Wien

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: VFI OILS FOR LIFE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 35, 29
: ===Lesitin [bahan baku]; lesitin untuk industri makanan; lesitin untuk tujuan industri; minyak nabati dan lemak untuk digunakan
dalam proses manufaktur.; protein untuk digunakan dalam pembuatan; tepung biji minyak untuk penggunaan industri===
===Layanan ritel dalam kaitannya dengan bahan makanan; layanan grosir dalam kaitannya dengan bahan makanan.===
===Margarin; Minyak dan lemak nabati; benih, disiapkan.; pengganti mentega===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538964
: 23/03/2020 00:00:00
: LS/M/2019/315 01/10/2019 LS
: Microsoft Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Microsoft Way Redmond WA 98052
: Matthew E. Moersfelder Davis Wright Tremaine LLP
: 920 Fifth Avenue, Suite 3300 Seattle WA 98104

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 38, 39, 9, 42
:
===Menyelenggarakan, mengatur, melakukan dan mempromosikan pameran dagang, pameran bisnis, komersial, dan
promosi di bidang perangkat keras komputer, perangkat lunak, telekomunikasi, dan teknologi tinggi dan di bidang
pengembangan program dan sistem komputer; layanan informasi on-line bisnis, yaitu, menyediakan database dan tautan situs
web ke penyedia konten lain di bidang masalah bisnis.; layanan periklanan dan pemasaran, yaitu, mempromosikan barang
dan jasa orang lain dengan menyebarkan iklan dan dengan menyediakan tautan hypertext ke situs web orang lain melalui
jaringan komputer, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi global; manajemen bisnis dan layanan periklanan untuk orang
lain, yaitu, membantu orang lain dalam iklan surat elektronik langsung, membantu orang lain dalam menempatkan dan
menjalankan iklan di jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; menyediakan informasi bisnis mengenai sumber daya
manusia, penjualan dan pemasaran, manajemen bisnis kecil dan topik komunikasi bisnis melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global===
===Layanan komunikasi, yaitu, transmisi teks, suara, grafis dan video melalui jaringan komputer, jaringan nirkabel dan
internet; komunikasi oleh terminal komputer; layanan komunikasi broadband nirkabel; layanan komunikasi kelompok kerja
melalui jaringan komputer, yaitu, transmisi elektronik data dan dokumen di antara pengguna komputer; layanan komunikasi
ponsel.; layanan pesan instan; layanan surat elektronik; layanan telekomunikasi, yaitu, komunikasi melalui jaringan
telekomunikasi multinasional; layanan telekomunikasi, yaitu, layanan akses telekomunikasi; memberikan informasi di bidang
akses web melalui jaringan komputer, jaringan nirkabel dan internet; menyediakan kelompok diskusi online untuk transmisi
pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; menyediakan papan buletin online untuk transmisi pesan di antara
pengguna di bidang kepentingan umum; pertukaran elektronik suara, data, dan grafis yang dapat diakses melalui komputer
dan jaringan telekomunikasi; suara melalui layanan voip protokol internet; transmisi data dan layanan penerimaan melalui
sarana telekomunikasi===
===Penyimpanan fisik file, dokumen, dan data yang disimpan secara elektronik.===
===Komputer.; Perangkat lunak komputer dan program komputer untuk digunakan dalam manajemen database, spreadsheet
elektronik, merancang, membuat, mengedit dan menerbitkan dokumen, mencatat, email, kalender, penjadwalan, penyimpanan
informasi kontak dan manajemen, akuntansi, manajemen hubungan pelanggan, manajemen proyek, grafis presentasi,
penerbitan desktop, penerbitan web, manajemen dokumen, manajemen database, pengumpulan data, analisis data, grafis,
grafis presentasi, pemrosesan kata, pesan instan, voip protokol internet suara melalui internet, konferensi video , konferensi
audio, konferensi web dan berbagi dokumen, berbagi aplikasi, berbagi desktop komputer, transfer file, penginderaan dan
memberikan informasi kehadiran pengguna, telepon, komunikasi real-time yang menampilkan pesan instan, audio, video dan
pertukaran data, memetakan lokasi geografis, memanipulasi video, audio dan grafis; aplikasi perangkat lunak bisnis;
perangkat lunak keamanan dan otentikasi komputer untuk mengontrol akses ke dan komunikasi dengan komputer; perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam mengembangkan situs web, mengoperasikan surat elektronik dan menyediakan
keamanan komputer; perangkat lunak komputer untuk keamanan jaringan komputer, perlindungan anti-virus, dan deteksi dan
pencegahan intrusi; perangkat lunak komputer untuk merekam, mengatur, mengedit dan mengirimkan informasi dalam format
tertulis dan suara yang diketik; perangkat lunak komunikasi komputer untuk digunakan dalam mengakses situs web dan
bertukar informasi dan data dan mendapatkan layanan dari situs web; perangkat lunak komunikasi komputer untuk
mengakses pesan web dan dokumen bersama dari situs web di internet; perangkat lunak komunikasi untuk mengelola
pertukaran komunikasi dan data dan informasi melalui jaringan komputer, jaringan nirkabel, dan jaringan komunikasi global;
perangkat lunak permainan komputer; periferal komputer; program pengembangan perangkat lunak komputer; program utilitas
komputer===
===Layanan komputer, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan di bidang manajemen database, spreadsheet elektronik, merancang, membuat, mengedit dan menerbitkan
dokumen, mencatat, email, kalender, manajemen kontak, grafik presentasi, penerbitan desktop, manajemen dokumen,
pemrosesan kata, pesan instan, voip protokol internet suara melalui, konferensi video, konferensi audio, berbagi aplikasi,
berbagi desktop komputer, transfer file, mengakses pesan web dan dokumen bersama dari situs web di internet , merasakan
dan memberikan informasi kehadiran pengguna, telepon, keamanan jaringan komputer, perlindungan anti-virus, dan deteksi
dan pencegahan intrusi; hosting situs web orang lain di server komputer untuk jaringan komputer global; konsultasi perangkat
lunak komputer; layanan dukungan teknis, yaitu, memberikan bantuan teknis kepada orang lain di bidang manajemen situs
web dan layanan manajemen email; memberikan informasi di bidang pengembangan sistem komputer, lingkungan komputasi
awan, jaringan dan perangkat lunak melalui jaringan komputer, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi global; memberikan
informasi teknis di bidang manajemen situs web dan manajemen email melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; memberikan informasi teknis di bidang perangkat lunak komputer dan komputasi awan; menyediakan halaman web online yang disesuaikan yang menampilkan informasi pribadi dan bisnis yang ditentukan dan didefinisikan oleh pengguna yang
mencakup mesin pencari dan tautan online ke situs web lain, melalui jaringan komputer, jaringan nirkabel, dan jaringan
komunikasi global; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengakses dan menggunakan
jaringan komputasi awan; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengakses data, file, dan
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dokumen yang disimpan dari jarak jauh; penyimpanan elektronik file, dokumen, dan data.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539410
: 23/03/2020 00:00:00
: 305063706 21/09/2019 HK
: SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 Fusionopolis Place, # 17-10 Galaxis Singapore 138522
: WITHERS KHATTARWONG LLP
: 80 Raffles Place, # 25-01 UOB Plaza 1 Singapore 048624

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SEAMONEY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 38, 9, 42
: ===Iklan; Pemasaran; Pemrosesan administratif pesanan pembelian; Publisitas; agen informasi komersial; analisis harga
biaya; audit keuangan; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen komersial atau industri; iklan on-line pada jaringan
komputer; informasi bisnis; informasi komersial dan saran untuk konsumen [toko saran konsumen]; informasi, penasihat dan
layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas.; jajak pendapat; kompilasi direktori untuk penerbitan di
internet; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di internet; kompilasi informasi ke dalam database komputer;
kompilasi statistik; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan intermediasi komersial; layanan
pengadaan untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain); layanan perbandingan harga; layanan periklanan;
membayar iklan per klik; memberikan informasi bisnis melalui situs web; memperbarui dan pemeliharaan data dalam database
komputer; memperbarui materi iklan; menyatukan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk
transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari
situs web barang dagangan umum di jaringan komunikasi global; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan;
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain; penelitian bisnis; penelitian pemasaran; pengoptimalan lalu lintas situs
web; pengoptimalan mesin pencari; penilaian bisnis; penyebaran masalah periklanan; penyediaan informasi kontak komersial
dan bisnis; penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyelidikan bisnis; penyusunan dan
analisis laporan keuangan untuk bisnis; presentasi barang pada media komunikasi, untuk tujuan ritel; promosi layanan
asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi penjualan untuk orang lain; proses administrasi klaim asuransi; publikasi teks
publisitas; sewa waktu iklan di media komunikasi; sistemisasi informasi ke dalam database komputer===
===Asuransi; Layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global; Perbankan; analisis data keuangan; investasi keuangan;
jasa keuangan; jasa keuangan yang berkaitan dengan manajemen kekayaan; jasa keuangan yang berkaitan dengan
penyediaan dan penataan; jasa konsultasi strategi keuangan; jasa manajemen asuransi; jasa pembiayaan dan pinjaman; jasa
penasihat keuangan yang berkaitan dengan akuisisi bisnis dan merger; jasa perantara keuangan; jasa transaksi keuangan;
kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; konsultasi asuransi;
konsultasi keuangan; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; layanan administrasi pembayaran melalui
jaringan komunikasi global; layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian produk dan layanan yang
ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan keuangan yang disediakan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global; layanan keuangan yang disediakan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi
cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; layanan kredit dan pinjaman; layanan moneter melalui jaringan
komunikasi global; layanan pembayaran dompet elektronik; layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran tagihan;
layanan pemrosesan pembayaran; layanan perbankan pribadi; layanan perbankan yang berkaitan dengan penyetoran uang;
layanan pinjaman bergulir; layanan pinjaman pribadi; layanan reasuransi; layanan rekening bank; layanan transaksi elektronik
keuangan melalui jaringan komunikasi global; layanan uang elektronik; layanan valuta asing elektronik; manajemen aset
keuangan; manajemen kekayaan; manajemen keuangan; manajemen risiko keuangan; memberikan informasi keuangan;
memfasilitasi pembayaran elektronik melalui perangkat lunak; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa
melalui jaringan komunikasi elektronik; mengatur hipotek dan pinjaman; menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran
pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global; menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu
prabayar melalui konter toko; merchant perbankan; nasihat pajak [keuangan]; pembiayaan pinjaman; peningkatan modal untuk
akuisisi bisnis dan merger; penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit; penyediaan pinjaman industri; penyediaan pinjaman
komersial; penyediaan pinjaman konsumen; perbankan elektronik; perbankan elektronik melalui jaringan komputer global
[internet banking]; perbankan investasi; perbankan on-line; perbankan swasta; perbankan telepon; perencanaan keuangan;
pialang asuransi; pinjaman angsuran; pinjaman hipotek; pinjaman sindikasi; pinjaman terhadap sekuritas; saran asuransi;
transfer dana elektronik melalui jaringan komunikasi global===
===Layanan komunikasi dengan cara elektronik; informasi tentang telekomunikasi; komputer dibantu transmisi pesan dan
gambar; konsultasi telekomunikasi; layanan komunikasi antar bank data; layanan komunikasi dengan cara nirkabel; layanan
komunikasi internet; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan telekomunikasi melalui jaringan
komputer sehubungan dengan komunikasi informasi antar bank data; layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan
pembayaran elektronik; layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran nirkabel; layanan telekomunikasi yang
berkaitan dengan perdagangan; layanan telekonferensi; menyediakan akses ke database; menyediakan akses pengguna ke
jaringan komputer global; menyediakan forum hiburan online; menyediakan forum online; menyediakan koneksi
telekomunikasi ke jaringan komputer global; menyediakan ruang obrolan internet; menyediakan saluran telekomunikasi untuk
layanan teleshopping; menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal
dan global lainnya; penyiaran nirkabel; sewa waktu akses ke jaringan komputer global; streaming data; streaming konten
media digital di Internet; surat elektronik; transmisi berita; transmisi file digital===
===Program komputer untuk perangkat komunikasi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; bank data; kartu
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pembayaran magnetik; kartu pembayaran prabayar yang dikodekan; kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; mesin untuk
transaksi bank; peralatan transaksi keuangan elektronik; peralatan untuk memproses pembayaran elektronik; perangkat lunak
e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer
global; perangkat lunak komputer untuk memproduksi model keuangan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak
komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank;
perangkat yang dapat dibaca mesin untuk sistem pembayaran nontunai.; program komputer [perangkat lunak yang dapat
diunduh]; program komputer untuk manajemen keuangan; program komputer yang berkaitan dengan masalah keuangan;
server internet; terminal komputer untuk tujuan perbankan; terminal pembayaran elektronik; terminal titik penjualan elektronik;
terminal yang aman untuk transaksi elektronik===
===Komputasi awan; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer; desain dan pengembangan
program komputer untuk ponsel; desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; desain situs web; diagnosis
kesalahan dalam program komputer; hosting perangkat lunak sebagai layanan (SaaS); hosting server; hosting situs komputer
[situs web]; konsultasi desain situs web; konsultasi keamanan komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi
teknologi; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi telekomunikasi; konversi data atau dokumen dari media fisik ke
elektronik; konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik]; layanan enkripsi dan decoding data; layanan
integrasi sistem komputer; layanan perlindungan virus komputer; memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer; menyediakan informasi tentang teknologi komputer dan
pemrograman melalui situs web; menyediakan mesin pencari untuk internet; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk e-commerce; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak otentikasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi
global; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan
dan menghasilkan laporan; pemantauan elektronik aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet;
pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis]; pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer; pemrograman komputer; penyedia jasa outsourcing di bidang
teknologi informasi; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201540006
: 23/03/2020 00:00:00
: 305063689 21/09/2019 HK
: SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE LIMITED

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 Fusionopolis Place, # 17-10 Galaxis Singapore 138522
: WITHERS KHATTARWONG LLP
: 80 Raffles Place, # 25-01 UOB Plaza 1 Singapore 048624

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: seaMoney
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 38, 9, 42
: ===Iklan; Pemasaran; Pemrosesan administratif pesanan pembelian; Publisitas; agen informasi komersial; analisis harga

540 Etiket

biaya; audit keuangan; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen komersial atau industri; iklan on-line pada jaringan
komputer; informasi bisnis; informasi komersial dan saran untuk konsumen [toko saran konsumen]; jajak pendapat; kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di internet; kompilasi informasi ke
dalam database komputer; kompilasi statistik; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan intermediasi
komersial; layanan pengadaan untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain); layanan perbandingan harga;
layanan periklanan; membayar iklan per klik; memberikan informasi bisnis melalui situs web; memperbarui dan pemeliharaan
data dalam database komputer; memperbarui materi iklan; menyatukan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang tersebut dari situs web barang dagangan umum di jaringan komunikasi global; organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan; pencarian data dalam file komputer untuk orang lain; penelitian bisnis; penelitian pemasaran;
pengoptimalan lalu lintas situs web; pengoptimalan mesin pencari; penilaian bisnis; penyebaran masalah periklanan;
penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyelidikan bisnis; penyusunan dan analisis laporan keuangan untuk bisnis; presentasi barang pada media komunikasi,
untuk tujuan ritel; promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi penjualan untuk orang lain; proses administrasi
klaim asuransi; publikasi teks publisitas; sewa waktu iklan di media komunikasi; sistemisasi informasi ke dalam database
komputer===
===Asuransi; Layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global; Perbankan; analisis data keuangan; informasi, penasihat
dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas.; investasi keuangan; jasa keuangan; jasa keuangan
yang berkaitan dengan manajemen kekayaan; jasa keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan; jasa
konsultasi strategi keuangan; jasa manajemen asuransi; jasa pembiayaan dan pinjaman; jasa penasihat keuangan yang
berkaitan dengan akuisisi bisnis dan merger; jasa perantara keuangan; jasa transaksi keuangan; kliring dan rekonsiliasi
transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; konsultasi asuransi; konsultasi keuangan; konsultasi
keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global; layanan
keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian produk dan layanan yang ditawarkan oleh orang lain, semua
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan keuangan yang disediakan menggunakan otentikasi pengguna
elektronik melalui jaringan komunikasi global; layanan keuangan yang disediakan menggunakan otentikasi pengguna
elektronik untuk transfer dana elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui
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jaringan komunikasi global; layanan kredit dan pinjaman; layanan moneter melalui jaringan komunikasi global; layanan
pembayaran dompet elektronik; layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran tagihan; layanan pemrosesan
pembayaran; layanan perbankan pribadi; layanan perbankan yang berkaitan dengan penyetoran uang; layanan pinjaman
bergulir; layanan pinjaman pribadi; layanan reasuransi; layanan rekening bank; layanan transaksi elektronik keuangan melalui
jaringan komunikasi global; layanan uang elektronik; layanan valuta asing elektronik; manajemen aset keuangan; manajemen
kekayaan; manajemen keuangan; manajemen risiko keuangan; memberikan informasi keuangan; memfasilitasi pembayaran
elektronik melalui perangkat lunak; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi
elektronik; mengatur hipotek dan pinjaman; menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui konter toko;
merchant perbankan; nasihat pajak [keuangan]; pembiayaan pinjaman; peningkatan modal untuk akuisisi bisnis dan merger;
penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit; penyediaan pinjaman industri; penyediaan pinjaman komersial; penyediaan pinjaman
konsumen; perbankan elektronik; perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [internet banking]; perbankan
investasi; perbankan on-line; perbankan swasta; perbankan telepon; perencanaan keuangan; pialang asuransi; pinjaman
angsuran; pinjaman hipotek; pinjaman sindikasi; pinjaman terhadap sekuritas; saran asuransi; transfer dana elektronik melalui
jaringan komunikasi global===
===Layanan komunikasi dengan cara elektronik; informasi tentang telekomunikasi; komputer dibantu transmisi pesan dan
gambar; konsultasi telekomunikasi; layanan komunikasi antar bank data; layanan komunikasi dengan cara nirkabel; layanan
komunikasi internet; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan telekomunikasi melalui jaringan
komputer sehubungan dengan komunikasi informasi antar bank data; layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan
pembayaran elektronik; layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran nirkabel; layanan telekomunikasi yang
berkaitan dengan perdagangan; layanan telekonferensi; menyediakan akses ke database; menyediakan akses pengguna ke
jaringan komputer global; menyediakan forum hiburan online; menyediakan forum online; menyediakan koneksi
telekomunikasi ke jaringan komputer global; menyediakan ruang obrolan internet; menyediakan saluran telekomunikasi untuk
layanan teleshopping; menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal
dan global lainnya; penyiaran nirkabel; sewa waktu akses ke jaringan komputer global; streaming data; streaming konten
media digital di Internet; surat elektronik; transmisi berita; transmisi file digital===
===Program komputer untuk perangkat komunikasi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; bank data; kartu
pembayaran magnetik; kartu pembayaran prabayar yang dikodekan; kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; mesin untuk
transaksi bank; peralatan transaksi keuangan elektronik; peralatan untuk memproses pembayaran elektronik; perangkat lunak
e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer
global; perangkat lunak komputer untuk memproduksi model keuangan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak
komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank;
perangkat yang dapat dibaca mesin untuk sistem pembayaran nontunai.; program komputer [perangkat lunak yang dapat
diunduh]; program komputer untuk manajemen keuangan; program komputer yang berkaitan dengan masalah keuangan;
server internet; terminal komputer untuk tujuan perbankan; terminal pembayaran elektronik; terminal titik penjualan elektronik;
terminal yang aman untuk transaksi elektronik===
===Komputasi awan; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer; desain dan pengembangan
program komputer untuk ponsel; desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; desain situs web; diagnosis
kesalahan dalam program komputer; hosting perangkat lunak sebagai layanan (SaaS); hosting server; hosting situs komputer
[situs web]; konsultasi desain situs web; konsultasi keamanan komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi
teknologi; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi telekomunikasi; konversi data atau dokumen dari media fisik ke
elektronik; konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik]; layanan enkripsi dan decoding data; layanan
integrasi sistem komputer; layanan perlindungan virus komputer; memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer; menyediakan informasi tentang teknologi komputer dan
pemrograman melalui situs web; menyediakan mesin pencari untuk internet; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk e-commerce; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak otentikasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi
global; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan
dan menghasilkan laporan; pemantauan elektronik aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet;
pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis]; pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer; pemrograman komputer; penyedia jasa outsourcing di bidang
teknologi informasi; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]===
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biaya; audit keuangan; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen komersial atau industri; iklan on-line pada jaringan
komputer; informasi bisnis; informasi komersial dan saran untuk konsumen [toko saran konsumen]; jajak pendapat; kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di internet; kompilasi informasi ke
dalam database komputer; kompilasi statistik; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan intermediasi
komersial; layanan pengadaan untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain); layanan perbandingan harga;
layanan periklanan; membayar iklan per klik; memberikan informasi bisnis melalui situs web; memperbarui dan pemeliharaan
data dalam database komputer; memperbarui materi iklan; menyatukan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang tersebut dari situs web barang dagangan umum di jaringan komunikasi global; organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan; pencarian data dalam file komputer untuk orang lain; penelitian bisnis; penelitian pemasaran;
pengoptimalan lalu lintas situs web; pengoptimalan mesin pencari; penilaian bisnis; penyebaran masalah periklanan;
penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyelidikan bisnis; penyusunan dan analisis laporan keuangan untuk bisnis; presentasi barang pada media komunikasi,
untuk tujuan ritel; promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi penjualan untuk orang lain; proses administrasi
klaim asuransi; publikasi teks publisitas; sewa waktu iklan di media komunikasi; sistemisasi informasi ke dalam database
komputer===
===Asuransi; Layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global; Perbankan; analisis data keuangan; informasi, penasihat
dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas.; investasi keuangan; jasa keuangan; jasa keuangan
yang berkaitan dengan manajemen kekayaan; jasa keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan; jasa
konsultasi strategi keuangan; jasa manajemen asuransi; jasa pembiayaan dan pinjaman; jasa penasihat keuangan yang
berkaitan dengan akuisisi bisnis dan merger; jasa perantara keuangan; jasa transaksi keuangan; kliring dan rekonsiliasi
transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; konsultasi asuransi; konsultasi keuangan; konsultasi
keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global; layanan
keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian produk dan layanan yang ditawarkan oleh orang lain, semua
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan keuangan yang disediakan menggunakan otentikasi pengguna
elektronik melalui jaringan komunikasi global; layanan keuangan yang disediakan menggunakan otentikasi pengguna
elektronik untuk transfer dana elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui
jaringan komunikasi global; layanan kredit dan pinjaman; layanan moneter melalui jaringan komunikasi global; layanan
pembayaran dompet elektronik; layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran tagihan; layanan pemrosesan
pembayaran; layanan perbankan pribadi; layanan perbankan yang berkaitan dengan penyetoran uang; layanan pinjaman
bergulir; layanan pinjaman pribadi; layanan reasuransi; layanan rekening bank; layanan transaksi elektronik keuangan melalui
jaringan komunikasi global; layanan uang elektronik; layanan valuta asing elektronik; manajemen aset keuangan; manajemen
kekayaan; manajemen keuangan; manajemen risiko keuangan; memberikan informasi keuangan; memfasilitasi pembayaran
elektronik melalui perangkat lunak; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi
elektronik; mengatur hipotek dan pinjaman; menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui konter toko;
merchant perbankan; nasihat pajak [keuangan]; pembiayaan pinjaman; peningkatan modal untuk akuisisi bisnis dan merger;
penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit; penyediaan pinjaman industri; penyediaan pinjaman komersial; penyediaan pinjaman
konsumen; perbankan elektronik; perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [internet banking]; perbankan
investasi; perbankan on-line; perbankan swasta; perbankan telepon; perencanaan keuangan; pialang asuransi; pinjaman
angsuran; pinjaman hipotek; pinjaman sindikasi; pinjaman terhadap sekuritas; saran asuransi; transfer dana elektronik melalui
jaringan komunikasi global===
===Layanan komunikasi dengan cara elektronik; informasi tentang telekomunikasi; komputer dibantu transmisi pesan dan
gambar; konsultasi telekomunikasi; layanan komunikasi antar bank data; layanan komunikasi dengan cara nirkabel; layanan
komunikasi internet; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan telekomunikasi melalui jaringan
komputer sehubungan dengan komunikasi informasi antar bank data; layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan
pembayaran elektronik; layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran nirkabel; layanan telekomunikasi yang
berkaitan dengan perdagangan; layanan telekonferensi; menyediakan akses ke database; menyediakan akses pengguna ke
jaringan komputer global; menyediakan forum hiburan online; menyediakan forum online; menyediakan koneksi
telekomunikasi ke jaringan komputer global; menyediakan ruang obrolan internet; menyediakan saluran telekomunikasi untuk
layanan teleshopping; menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal
dan global lainnya; penyiaran nirkabel; sewa waktu akses ke jaringan komputer global; streaming data; streaming konten
media digital di Internet; surat elektronik; transmisi berita; transmisi file digital===
===Program komputer untuk perangkat komunikasi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; bank data; kartu
pembayaran magnetik; kartu pembayaran prabayar yang dikodekan; kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; mesin untuk
transaksi bank; peralatan transaksi keuangan elektronik; peralatan untuk memproses pembayaran elektronik; perangkat lunak
e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer
global; perangkat lunak komputer untuk memproduksi model keuangan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak
komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank;
perangkat yang dapat dibaca mesin untuk sistem pembayaran nontunai.; program komputer [perangkat lunak yang dapat
diunduh]; program komputer untuk manajemen keuangan; program komputer yang berkaitan dengan masalah keuangan;
server internet; terminal komputer untuk tujuan perbankan; terminal pembayaran elektronik; terminal titik penjualan elektronik;
terminal yang aman untuk transaksi elektronik===
===Komputasi awan; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer; desain dan pengembangan
program komputer untuk ponsel; desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; desain situs web; diagnosis
kesalahan dalam program komputer; hosting perangkat lunak sebagai layanan (SaaS); hosting server; hosting situs komputer
[situs web]; konsultasi desain situs web; konsultasi keamanan komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi
teknologi; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi telekomunikasi; konversi data atau dokumen dari media fisik ke
elektronik; konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik]; layanan enkripsi dan decoding data; layanan
integrasi sistem komputer; layanan perlindungan virus komputer; memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer; menyediakan informasi tentang teknologi komputer dan
pemrograman melalui situs web; menyediakan mesin pencari untuk internet; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel; menyediakan penggunaan
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sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk e-commerce; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak otentikasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi
global; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan
dan menghasilkan laporan; pemantauan elektronik aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet;
pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis]; pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer; pemrograman komputer; penyedia jasa outsourcing di bidang
teknologi informasi; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]===
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Singkatan; administrasi komersial perizinan barang dan jasa orang lain; administrasi program loyalitas konsumen; analisis
harga biaya; audit bisnis; audit keuangan; bantuan administratif dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan
administratif dalam menanggapi permintaan proposal [RfPs]; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen komersial atau
industri; demonstrasi barang; distribusi sampel; iklan email langsung; iklan luar ruangan; iklan melalui mail order; iklan on-line
pada jaringan komputer; iklan radio; iklan televisi; informasi bisnis; informasi komersial dan saran bagi konsumen dalam
pilihan produk dan layanan.; jajak pendapat; jasa ahli efisiensi bisnis; jasa fotokopi; jasa manajemen proyek bisnis untuk
proyek konstruksi; kompilasi informasi ke dalam database komputer; kompilasi statistik; konsultasi bisnis profesional;
konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen personil; konsultasi mengenai strategi komunikasi hubungan masyarakat;
konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi organisasi bisnis; layanan administrasi untuk relokasi bisnis;
layanan agen ekspor-impor; layanan agen informasi komersial; layanan agen ketenagakerjaan; layanan agen periklanan;
layanan badan publisitas; layanan grosir untuk farmasi, kedokteran hewan dan persiapan sanitasi dan pasokan medis;
layanan intelijen pasar; layanan intelijen yang kompetitif; layanan intermediasi komersial; layanan kesekretariatan; layanan
kliping berita; layanan penasihat untuk manajemen bisnis; layanan pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa
untuk bisnis lain]; layanan pengajuan pajak; layanan pengingat janji temu [fungsi kantor]; layanan penjadwalan janji temu
[fungsi kantor]; layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pencocokan calon investor swasta dengan pengusaha yang
membutuhkan dana; layanan perbandingan harga; layanan registri hadiah; layanan ritel online untuk musik dan film yang
dapat diunduh dan direkam sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk
nada dering yang dapat diunduh; layanan ritel untuk karya seni yang disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk persiapan
farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan pasokan medis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan
telemarketing; manajemen administrasi outsourcing untuk perusahaan; manajemen bisnis artis pertunjukan; manajemen bisnis
dan konsultasi organisasi; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis interim; manajemen bisnis orang-orang olahraga;
manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen
file ter komputerisasi; membayar iklan per klik; memberikan informasi bisnis melalui situs web; membuat materi iklan;
memperbarui dan pemeliharaan data dalam database komputer; memperbarui dan pemeliharaan informasi dalam pendaftar;
memperbarui materi iklan; mengatur langganan layanan telekomunikasi bagi orang lain; mengatur langganan surat kabar
untuk orang lain; menjawab telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menulis r sum s untuk orang lain; menyusun indeks
informasi untuk tujuan komersial atau periklanan; menyusun pernyataan akun; mesin kantor dan penyewaan peralatan;
negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; optimasi mesin
pencari untuk promosi penjualan; organisasi pameran perdagangan untuk tujuan komersial atau periklanan; organisasi
pameran untuk tujuan komersial atau periklanan; outsourcing layanan [bantuan bisnis]; pelelangan; pemasaran dalam rangka
penerbitan perangkat lunak; pemasaran yang ditargetkan; pembaatian buku; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan;
pemrosesan administratif pesanan pembelian; pencarian data dalam file komputer untuk orang lain; pencarian sponsor;
pendaftaran komunikasi tertulis dan data; penelitian bisnis; penelitian pemasaran; pengindeksan web untuk tujuan komersial
atau periklanan; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengoptimalan mesin pencari untuk promosi penjualan; penilaian bisnis;
penulisan curriculum vitae untuk orang lain; penulisan naskah untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas; penyebaran
masalah periklanan; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual
barang dan jasa; penyelenggaraan peragaan busana untuk tujuan promosi; penyelidikan bisnis; penyewaan mesin penjual
otomatis; peramalan ekonomi; persiapan pajak; persiapan penggajian; pertanyaan bisnis; presentasi barang pada media
komunikasi, untuk tujuan ritel; produksi film iklan; produksi program teleshopping; promosi barang dan jasa melalui sponsor
acara olahraga; promosi penjualan untuk orang lain; publikasi teks publisitas; rekrutmen personil; reproduksi dokumen; sewa
bahan publisitas; sewa mesin fotokopi; sewa papan iklan [papan iklan]; sewa penjualan berdiri; sewa ruang iklan; sewa waktu
iklan di media komunikasi; sistemisasi informasi ke dalam database komputer; studi pasar; tagihan-posting; tes psikologi untuk
pemilihan personil; toko window dressing; transkripsi komunikasi [fungsi kantor]===
===Batu; Cuci; Cuci kering; Desinfektan; Kapal; Konstruksi; Memukau; Pemeliharaan dan perbaikan pesawat; Pencucian;
Pengamplasan; Perancah; Pipa; Plesteran; bangunan isolasi; bangunan pemecah gelombang dermaga; boiler pembersihan
dan perbaikan; cerobong asap menyapu; damp-proofing [bangunan]; ekstraksi pertambangan; informasi konstruksi; informasi
perbaikan; instalasi dan perbaikan alat listrik; instalasi dan perbaikan lift; instalasi dan perbaikan perangkat irigasi; instalasi
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dan perbaikan telepon; instalasi dan perbaikan tungku; instalasi mesin, pemeliharaan dan perbaikan; instalasi peralatan dapur;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer; jam dan menonton perbaikan; jasa penggalian; kendaraan
mengering; kertas tergantung; konstruksi bawah air; konstruksi dan pemeliharaan pipa; konstruksi dan perbaikan gudang;
konstruksi pabrik; konstruksi pelabuhan; konsultasi konstruksi; layanan atap; layanan fracking; layanan pembuatan salju
buatan; layanan pengendalian hama, selain untuk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan; layanan perbaikan
kerusakan kendaraan; layanan pertukangan kayu; layanan retak hidrolik; lukisan atau perbaikan tanda-tanda; lukisan, interior
dan eksterior; membaca kembali ban.; membangun kembali mesin yang telah dipakai atau sebagian hancur; membangun kios
dan toko yang adil; mencuci linen; menekan pakaian; mengaspal; mesin kantor dan instalasi peralatan, pemeliharaan dan
perbaikan; payung perbaikan; pelapis; peletakan batu bata; peletakan kabel; pelumasan kendaraan; pemasangan dan
perbaikan alarm kebakaran; pemasangan dan perbaikan elevator; pemasangan dan perbaikan peralatan AC; pemasangan
pintu dan jendela; pembekuan instalasi dan perbaikan peralatan; pembersihan bangunan [interior]; pembersihan bangunan
[permukaan eksterior]; pembersihan jalan; pembersihan jendela; pembersihan kendaraan; pembersihan pakaian; pembersihan
popok; pembongkaran bangunan; pemeliharaan dan perbaikan burner; pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
pemeliharaan dan perbaikan ruang yang kuat; pemeliharaan furnitur; pemeliharaan kendaraan; pemeliharaan kolam renang;
pemolesan kendaraan; pemusnahan hama, selain untuk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan; pemusnahan tikus;
penajaman pisau; pencucian kendaraan; pencurian alarm instalasi dan perbaikan; pengaspalan jalan; pengawasan konstruksi
bangunan; pengeboran sumur; pengeboran sumur minyak atau gas dalam; pengisian baterai kendaraan; pengisian ulang
kartrid toner; penindasan interferensi pada peralatan listrik; penyegelan bangunan; penyeimbangan ban; penyetelan alat
musik; penyewaan buldoser; penyewaan excavator; penyewaan mesin cuci binatu; penyewaan mesin menyapu jalan;
penyewaan mesin pencuci piring; penyewaan peralatan konstruksi; peralatan pemanas instalasi dan perbaikan; perawatan
anti karat untuk kendaraan; perawatan bulu, pembersihan dan perbaikan; perawatan dan perbaikan yang aman; perawatan
kulit, pembersihan dan perbaikan; perbaikan bawah air; perbaikan dan pemeliharaan proyektor film; perbaikan jok; perbaikan
kunci keamanan; perbaikan pakaian; perbaikan payung; perbaikan peralatan fotografi; perbaikan pompa; perbaikan saluran
listrik; perbaikan sepatu; pernis; pumicing (pumicing); renovasi pakaian; restorasi alat musik; restorasi furnitur; restorasi karya
seni; retreading ban; setrika linen; sewa crane [peralatan konstruksi]; sewa mesin pembersih; sewa mesin pengering piring;
sewa pompa drainase; stasiun layanan kendaraan [pengisian bahan bakar dan pemeliharaan]; sterilisasi instrumen medis;
tahan karat; tinning kembali; vulkanisasi ban [perbaikan]; wallpapering (wallpaper)===
===(Di dekat Ironmongery); (Di dekat Tinfoil); (Dialihkan dari cermets); Borgol; Brads; Gembok; Germanium; Indium; Jangkar;
Kadmium; Kobalt, Mentah; Kolom iklan logam; Kromium; Kuku; Lonceng; Magnesium; Mangan; Molibdenum; Nikel; Perak
Jerman; Perunggu; Seng; Spurs; Tin; Tinplate; Titanium; Tungsten; Vanadium; alat dada logam, kosong; alat peraga logam;
aluminium (aluminium); aluminium foil (aluminium foil); anjing pemadam kebakaran [andirons]; anvils (landasan); anvils
[portabel]; arbours [struktur] logam; armor-plating logam; atap berkedip logam; atap logam; atap logam, menggabungkan sel
fotovoltaik; aviaries [struktur] logam; ayam-rumah logam; ayunan pintu logam; babi logam; bahan bangunan logam; bahan
kereta api logam; bahan konstruksi refraktori logam; bahan logam untuk jalur kereta api kabel cara permanen; bahan penguat
logam untuk sabuk mesin; bahan penguat, logam, untuk beton; baja cor; baja, unwrought atau semi-tempa; baja-plating
logam; bak mandi ambil batang logam; baling-baling angin logam; baling-baling cuaca logam; balok logam; balustrades logam;
band logam untuk tujuan tying-up; bangunan baja; bangunan logam; bangunan, diangkut, logam; bar untuk pagar logam; barel
logam; batang baja cerah; batang logam kupas; batang logam untuk brazing; batang logam untuk brazing dan pengelasan;
batang logam untuk pengelasan; batang logam yang digambar dan dipoles; batang pengukur pemuatan logam untuk gerbong
kereta api; baut casement jendela; baut kunci; baut logam; baut mata; baut pintu logam; baut, datar; benang logam untuk
tujuan tying-up; benang mengikat logam untuk tujuan pertanian; berhenti dari logam; berilium [glucinium]; berkedip logam
untuk membangun; besi cor, unwrought atau semi-tempa; besi krom; besi molibdenum; besi silikon; besi tungsten; besi untuk
pintu; besi untuk windows; besi, unwrought atau semi-tempa; bick-besi; bijih besi; bilik logam untuk penyemprotan cat; bilik
penyemprotan cat logam; bilik telepon logam; bingkai jendela logam; bingkai logam untuk bangunan; bingkai pintu logam;
bingkai rumah kaca logam; bola baja; botol [wadah logam] untuk gas terkompresi atau udara cair; brankas [logam atau nonlogam]; brankas, elektronik; bungs logam; cabana logam; cashbox [logam atau non-logam]; casing logam untuk oilwells;
casing pintu logam; celtium [hafnium]; cerobong asap cowls logam; cerobong asap logam; cerobong asap poros logam;
cerobong asap pot logam; cetakan es logam; cetakan logam untuk bangunan; cetakan logam untuk cornices; cetakan
pengecoran logam; cincin logam; cincin sekrup; cincin split logam umum untuk kunci; cincin tembaga; cladding logam untuk
bangunan; colokan dinding logam; colokan logam; cornices logam; cotter pin logam; crampon logam [kram]; crampons
[memanjat besi]; cuaca- atau angin-baling-baling logam; dada logam; dada logam umum; dermaga mengambang logam, untuk
tambatan perahu; dian S; dinding claddings logam untuk bangunan; dingin-cetakan [foundry]; dispenser handuk, tetap, dari
logam; dispenser untuk kantong limbah anjing, tetap, dari logam; drain perangkap [katup] logam; duckboards logam; engsel
logam; ferrotitanium (besi); ferrules logam; ferrules logam untuk menangani; ferrules logam untuk tongkat berjalan; fitting
logam untuk bangunan; fitting logam untuk furnitur; fitting logam untuk peti mati; fitting logam untuk saluran udara terkompresi;
fitting logam untuk tempat tidur; fitting logam untuk windows; fitting pintu logam; flensa logam [kerah]; foil logam untuk
pembungkus dan kemasan; gagang pintu logam; galena [bijih]; gantungan tas logam; gelang identifikasi logam; genteng
logam; gerbang logam; gesper logam umum [perangkat keras]; girder logam; glucinium [berilium]; gulungan berkelok-keng dari
logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; gulungan logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; hafnium [celtium];
hambatan kecelakaan logam untuk jalan; harness logam untuk penanganan beban; hoop baja; hoop besi; hopper logam, nonmekanis; hot-rolled baja bar; huruf dan angka logam umum, kecuali jenis; ikatan rel kereta api logam; ingot logam umum;
instalasi parkir sepeda logam; jalousies logam; jendela berhenti logam; jendela casement logam; jendela logam; jerigen logam;
jet logam; joists logam; kabel logam, non-listrik; kabel telpher; kacang logam; kain kawat; kait [perangkat keras logam]; kait
batang logam; kait logam; kait logam untuk atap batu tulis; kait logam untuk pakaian rel; kait pakaian logam; kait pot logam;
kaleng timah; kandang logam; kandang logam untuk hewan liar; kandang logam untuk makam; karya seni logam umum; kasa
kawat; kastor furnitur logam; kastor tempat tidur logam; katrol jendela; katrol logam, selain untuk mesin; katrol selempang;
katup logam, selain bagian dari mesin; katup pipa air logam; kawat aluminium; kawat baja; kawat berduri; kawat besi; kawat
gigi logam untuk menangani beban; kawat gigi logam untuk penanganan beban; kawat logam umum; kawat paduan logam
umum, kecuali kawat sekering; kawat solder logam; kawat tandu [ketegangan link]; kawat tembaga, tidak terisolasi; kemasan
tinplate; kenop logam; kerah logam untuk mengencangkan pipa; keran logam untuk tong; kerangka logam untuk membangun;
keranjang logam; kereta api tidur logam; ketegangan link; kisi logam; kisi-kisi logam; klem roda [sepatu bot]; klip logam untuk
kabel dan pipa; klip logam untuk tas penyegelan; kolam renang [struktur] logam; kopling logam untuk rantai; kotak alat logam,
kosong; kotak kas keselamatan; kotak logam umum; kotak surat logam; kotak telepon logam; kram logam [crampons]; kubah
penguburan logam; kuku tapal kuda; kunci logam; kunci logam untuk kendaraan; kunci logam untuk tas; kunci logam, selain
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listrik; kunci pegas; kuningan, unwrought atau semi-tempa; kurung logam untuk bangunan; kurung logam untuk furnitur; kusen
logam; label logam; landai logam untuk digunakan dengan kendaraan; langit-langit logam; langkah bangku logam; langkahlangkah [tangga] logam; lantai logam; lapisan dinding logam untuk bangunan; lapisan logam untuk bangunan; laras lingkaran
logam; laths logam; layar serangga logam; lembaran baja; lembaran besi; lembaran dan pelat logam; lembaran logam
kuburan; lembaran logam untuk bangunan; lembaran makam logam; lencana logam untuk kendaraan; lengan [perangkat
keras logam]; limonit; linkage kabel logam, non-listrik; lintels logam; logam anti-gesekan; logam dalam bentuk bubuk; logam
dalam bentuk foil atau bubuk untuk printer 3D; logam piroforik; logam putih; logam umum, unwrought atau semi-tempa;
lonceng pintu logam, non-listrik; lonceng untuk hewan; makam logam; mandi burung [struktur] logam; manifold logam untuk
pipa; mata air pintu, non-listrik; mekar [metalurgi]; melestarikan kaleng; melestarikan kotak logam; memanfaatkan logam untuk
menangani beban; membungkus atau mengikat band logam; memperkuat bahan logam untuk bangunan; memperkuat bahan
logam untuk pipa; memuat palet logam; menangani palet logam; mengangkut palet logam; menghentikan kerah logam; mesin
cuci logam; monumen logam; monumen logam untuk makam; monumen perunggu untuk makam; mooring bollards logam;
nampan logam; nikel perak; niobium ,,,,,,,,; nomor rumah logam, non-bercahaya; nozel logam; ores krom; ores logam; paduan
baja; paduan brazing; paduan logam umum; paduan timah berlapis perak; pagar logam; paku [kuku]; paku keling logam;
palings logam; palung logam untuk pencampuran mortir; panel bangunan logam; panel pintu logam; panel sinyal, nonbercahaya dan non-mekanis, logam; pantiles dari logam; papan nama logam; papan selam logam; partisi logam; paruh-besi;
parutan logam; pasak logam; pasak logam untuk tanaman atau pohon; pasak sepatu logam; pasak tenda logam; patung patung [statuettes] logam umum; patung logam umum; paving blok logam; paving lembaran logam; pegas [perangkat keras
logam]; pelampung tambat logam; pelari logam untuk pintu geser; pelat dasi; pelat identitas logam; pelat jangkar; pelat nomor
logam; pelat peringatan logam; pelat registrasi logam; pelindung pohon logam; pembuka jendela, non-listrik; pembuka pintu,
non-listrik; pengajuan logam; pengen kencang botol logam; pengen kencang kotak logam; pengen kencang selempang logam
untuk jendela; pengenen jendela logam; pengenen pintu logam; pengenen sabuk mesin logam; pengikat berkas logam;
pengikat logam; pengikis kaki; penstock pipa logam; penumpukan logam; penutup atap logam; penutup jendela, non-listrik;
penutup manhole logam; penutup pintu, non-listrik; penutupan botol logam; penutupan logam untuk wadah; perancah logam;
perangkap untuk hewan liar; perangkat keras logam, kecil; perangkat pengusir burung yang digerakkan angin yang terbuat
dari logam; perapian mantel logam; periksa rel logam untuk kereta api; persimpangan logam untuk pipa; perunggu [karya
seni]; perunggu untuk batu nisan; pilar logam untuk membangun; pin [perangkat keras]; pintu berhenti dari logam; pintu
knockers logam; pintu lapis baja logam; pintu lipat logam; pintu logam; pintu putar logam; pintu scrapers; pipa air logam; pipa
baja; pipa drain logam; pipa logam; pipa logam, untuk instalasi pemanas sentral; pipa muffs logam; pipa percab cabang logam;
pipa selokan logam; piring ikan [rel]; piton logam; plakat batu nisan logam; plakat peringatan logam; platform peluncuran roket
logam; platform, prefabrikasi, logam; prasasti batu nisan logam; prefabrikasi rumah [kit] logam; puting gemuk; rantai
keselamatan logam; rantai logam; rantai ternak; rel logam; rel penjaga logam untuk kereta api; reservoir logam; roller tirai baja;
rumah kaca logam, diangkut; sabuk logam untuk menangani beban; sabuk tandu logam; sakelar kereta api; salib logam
umum, selain perhiasan; saluran dan pipa logam untuk instalasi pemanas sentral; saluran logam untuk instalasi ventilasi dan
AC; saluran logam, untuk instalasi pemanas sentral; sambungan kabel logam, non-listrik; segel timbal; sekrup logam; sekrup
pengikat logam untuk kabel; sekrup puncak logam untuk botol; selokan atap logam; selokan jalan logam; sepatu dowels
logam; shims ,,,,,,; shuttering logam untuk beton; siku logam untuk pipa; silo logam; skating rinks [struktur] logam; sling logam
untuk menangani beban; solder emas; solder perak; stoppers logam; strap-engsel logam; stringer [bagian tangga] logam; strip
baja; strip besi; strongbox [logam atau non-logam]; suar logam, non-bercahaya; sudut besi logam; tabung baja; tabung logam;
tali kawat; tali logam; tali logam untuk menangani beban; tali logam untuk penanganan beban; tali thimbles logam; tanda-tanda
jalan, non-bercahaya dan non-mekanik, logam; tanda-tanda, non-bercahaya dan non-mekanik, logam; tandu untuk band
logam [ketegangan link]; tandu untuk pita besi [ketegangan link]; tangga logam; tangga naik mobile logam untuk penumpang;
tangga treads [langkah] logam; tangki logam; tantalum [logam]; telegraf posting logam; tembaga, unwrought atau semi-tempa;
tempat sampah logam; teralis logam; teras [struktur] logam; tiang baja; tiang bendera [struktur] logam; tiang bendera logam
yang dipegang tangan; tiang logam; tiang logam untuk saluran listrik; timbal, unwrought atau semi-tempa; tirai luar ruangan
logam; titanium besi; titik kereta api; tong berdiri dari logam; tong logam; tubbing logam; tumpukan lembaran logam; tungku
penjaga api logam; turntable [kereta api]; tutup botol logam; tutup penyegelan logam; ubin dinding logam; ubin lantai logam;
ubin logam untuk bangunan; wadah drainase minyak logam; wadah kemasan logam; wadah logam [penyimpanan,
transportasi]; wadah logam mengambang; wadah logam untuk bahan bakar cair; wadah logam untuk gas terkompresi atau
udara cair; wadah logam untuk menyimpan asam; wainscotting logam; wakil cakar logam; zirkonium.===
===Belakangnya; Eiderdown (Dalam Dekat); Jaring; Jaringan; Kapok; Layar; Liber; Rambut hewan; Sisal; String; Tali; Tenda;
Yute; bahan padding, bukan karet, plastik, kertas atau kardus; bawah [bulu]; benang pengikat berkas; benang pengikat, bukan
logam, untuk tujuan pertanian; benang terbuat dari kertas; benang untuk jaring; benang, bukan logam, untuk pembungkus
atau pengikatan; berlayar untuk berlayar ski; botol amplop jerami; brattice kain; bulu babi; bulu untuk isian pelapis; bulu untuk
tempat tidur; bulu wol; disisir wol; dompet seines; drop kain; esparto rumput; gasket berserat untuk kapal; harness, bukan
logam, untuk menangani beban; isian, bukan karet, plastik, kertas atau kardus; jaring ikan; jaring makan hewan; jaring untuk
kamuflase; jerami untuk isian pelapis; jerat [jaring]; kabel untuk menggantung gambar; kabel, bukan dari logam; kantong
mayat; kanvas untuk layar; kapas derek; kapas limbah [kawanan] untuk padding dan isian; kapas mentah; karung untuk
transportasi dan penyimpanan bahan dalam jumlah besar; kawanan [isian]; kawat gigi, bukan logam, untuk menangani beban;
kemasan, jerami, untuk botol; kepompong; lembaran debu; lilin berakhir; limbah sutra; linen mentah [rami]; linter (serat);
membungkus atau mengikat band, bukan dari logam.; packing string (string kemasan); pembungkus jerami untuk botol; pena
bersih untuk budidaya ikan; pengepakan [bantalan, isian] bahan, bukan karet, plastik, kertas atau kardus; pengikat, bukan
logam; penutup kendaraan, tidak dipasang; penutup untuk kamuflase; raffia ,,,,,,; rambut kuda; rambut unta; rami band; rumput
laut untuk isian; rumput untuk pelapis; sabuk, bukan logam, untuk menangani beban; schappe [limbah sutra mentah]; serat
kaca untuk penggunaan tekstil; serat karbon untuk penggunaan tekstil; serat kelapa; serat plastik untuk penggunaan tekstil;
serat rami; serat ramie; serat silika vitreous untuk penggunaan tekstil; serat tekstil; serbuk gergaji; serutan kayu; sling, bukan
logam, untuk menangani beban; strip untuk tanaman merambat yang disyy-up; sutra kawanan; sutra mentah; tali penarik
mobil; tali pengepakan; tali selempang; tali, bukan dari logam; tali, bukan logam, untuk menangani beban; tangga kaset atau
anyaman untuk venesia tirai; tangga kaset untuk venesia tirai; tangga tali; tas [amplop, kantong] tekstil, untuk kemasan; tas
jala untuk mencuci binatu; tas surat; tekstil berserat mentah; tempat tidur gantung; tenda bahan sintetis; tenda tekstil; terpal;
tirai luar ruangan tekstil; wadding untuk padding dan isian pelapis; wadding untuk penyaringan; whipcord (Di dekat Whipcord);
wol carded; wol kawanan; wol kayu; wol mentah atau dirawat; wol pelapis [isian]; wol tanduk===
===(Di dekat Porterage); Bongkar muat; Mengangkut; Penarik; Penyimpanan; Pergudangan; Piloting; Transportasi;
Transportasi udara; angkutan penumpang; barang [pengiriman barang]; bongkar muat kargo; broker transportasi; distribusi air;
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distribusi energi; distribusi listrik; franking surat; gerobak; informasi lalu lintas; informasi penyimpanan; informasi transportasi;
jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; kemasan barang; koleksi barang daur ulang [transportasi]; kunci kanal operasi;
layanan berbagi mobil; layanan lighterage; layanan pembotolan; layanan penarik kerusakan kendaraan; layanan
penghapusan; layanan sopir; layanan transportasi untuk tur wisata; memberikan petunjuk arah mengemudi untuk tujuan
perjalanan; mengangkut furnitur; mengapung kembali kapal; mengatur kapal pesiar; mengatur transportasi untuk tur
perjalanan; menyelamatkan; operasi penyelamatan [transportasi]; parkir mobil; pasokan air; peluncuran satelit untuk orang
lain; pembungkus barang.; pembungkus hadiah; pemecah es; pemesanan kursi untuk perjalanan; penerusan barang;
pengawalan wisatawan; pengiriman barang; pengiriman barang melalui mail order; pengiriman bunga; pengiriman paket;
pengiriman pesan; pengiriman surat kabar; pengisian tunai mesin teller otomatis; penyelamatan bawah air; penyelamatan
kapal; penyewaan kapal; penyewaan kendaraan; penyewaan kuda; penyewaan lonceng menyelam; penyewaan sistem
navigasi; penyewaan traktor; penyewaan wadah penyimpanan; penyimpanan barang; penyimpanan fisik data atau dokumen
yang disimpan secara elektronik; penyimpanan perahu; pialang barang; pialang barang [forwarding (Am.)]; pialang kapal;
rental mobil; reservasi perjalanan; reservasi transportasi; sewa freezer; sewa garasi; sewa gudang; sewa gudang anggur
listrik; sewa kereta api; sewa kulkas; sewa kursi roda; sewa loker makanan beku; sewa mesin pesawat; sewa mobil balap
motor; sewa pakaian selam; sewa pelatih motor; sewa pesawat; sewa rak atap kendaraan; sewa tempat parkir; sewa truk
kereta api; tongkang transportasi; transportasi ambulans; transportasi barang berharga yang dijaga; transportasi bus;
transportasi dan penyimpanan limbah; transportasi dan penyimpanan sampah; transportasi dengan pipa; transportasi kapal
feri; transportasi kereta api; transportasi laut; transportasi logistik; transportasi mobil; transportasi mobil lapis baja; transportasi
perahu; transportasi perahu kesenangan; transportasi sungai; transportasi taksi; transportasi trem; transportasi wisatawan===
===Layanan biro akomodasi [hotel, rumah kos]; Layanan motel; boarding untuk hewan; caf layanan; katering makanan dan
minuman; layanan bar; layanan hotel; layanan kafetaria; layanan kamp liburan [penginapan]; layanan kantin; layanan
penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan]; layanan penitipan anak [cr che];
layanan restoran; layanan restoran swasembas; layanan restoran washoku.; layanan rumah kos; layanan rumah wisata;
layanan snack-bar; makanan memahat; menyediakan fasilitas perkemahan; pemesanan rumah kos; pensiun layanan rumah;
penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan peralatan memasak; reservasi akomodasi sementara;
reservasi hotel; sewa akomodasi sementara; sewa bangunan yang dapat diangkut; sewa dispenser air minum; sewa peralatan
pencahayaan; sewa ruang rapat; sewa tenda; udon dan soba layanan restoran===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201531477
: 24/03/2020 00:00:00
:
: INFINITT HEALTHCARE CO., LTD

540 Etiket

: (Guro-dong), 12th Floor, Daeryung Post Tower 3 Cha, 27, Digital-ro 34-gil, Guro-gu
Seoul 08378
:
: (Haesol International IP Law Office), (Bricks Tower, Dasan-dong), Part of 406-ho, 4th
floor, 368, Gyeongchun-ro, Namyangju-si Gyeonggi-do 12262

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: INFINITTI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: The colors BLUE and WHITE are claimed as a feature of the mark.
: 9, 42
: ===Perangkat lunak komputer untuk transmisi real time dan melihat gambar medis 3 dimensi pasien di bidang diagnostik
medis; media elektronik atau listrik menyimpan program komputer untuk mengontrol peralatan jaringan untuk mentransmisikan
gambar medis; peralatan antarmuka untuk memasukkan atau mengeluarkan informasi ke/dari peralatan jaringan untuk
mentransmisikan gambar medis.; peralatan jaringan untuk mentransmisikan gambar medis; peralatan untuk mentransmisikan
gambar medis; peralatan untuk menyimpan data medis; peralatan untuk menyimpan gambar medis elektronik; peralatan untuk
merekam gambar medis elektronik; program komputer untuk memproses gambar medis elektronik; program komputer untuk
mengontrol peralatan jaringan untuk mentransmisikan gambar medis; program untuk menyimpan dan mentransmisikan
gambar medis===
===Penyewaan komputer untuk menyimpan dan mentransmisikan gambar medis; analisis sistem komputer untuk menyimpan
dan mentransmisikan gambar medis; konsultasi perangkat keras komputer untuk menyimpan dan mentransmisikan gambar
medis.; pembaruan perangkat lunak komputer untuk menyimpan dan mentransmisikan gambar medis; perangkat lunak
komputer yang merancang untuk menyimpan dan mentransmisikan gambar medis; sewa perangkat lunak komputer untuk
menyimpan dan mentransmisikan gambar medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534164
: 24/03/2020 00:00:00
: 018133585 08/10/2019 EM
: CELON PHARMA Spóka Akcyjna (S.A.)

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kiepin, Ogrodowa 2a PL-05-092 omianki
: Katarzyna Izabela Krlewicz
: ul. L. Staffa 9/100 PL-01-891 Warszawa

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Falkieri
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5, 10
: ===Farmasi; inhalansia.; persiapan farmasi untuk inhaler===
===Inhaler; inhaler untuk penggunaan medis.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201534345
: 24/03/2020 00:00:00
:
: Quanzhou Karassn Intelligent Technology Co., Ltd.

540 Etiket

: (No.5 Chongwen Street, Road1, Western District) D-05A, Qingmeng Economic and
Technologic Zone, Quanzhou 362000 Fujian Province
: Quanzhou Yicheng Intellectual Property Office Co., Ltd
: Room 2407, No. 3 Building, Baijie Zhongyang Gongyuan Shoufu, Quanzhou Qiaonan
Pianqu, JinjiangCity Fujian Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Karassn
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Red, blue.
: 9
: ===Alarm kebakaran; Alarm peluit; alarm; alarm suara; aparat peringatan anti-pencurian; bel alarm, listrik; instalasi
pencegahan pencurian, listrik; lonceng [perangkat peringatan]; pendeteksi asap.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sapia Tower, 1-7-12, Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005
:
: RM 402, Galbo Omiya Miyacho, 3-36-1, Miyacho, Omiya-ku Saitama-shi Saitamaken 330-0802

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: The Human Element
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 41
: ===Konsultasi administrasi bisnis; Layanan ahli efisiensi bisnis; analisis data riset pasar dan statistik.; jasa konsultasi
perencanaan karir; konsultasi bisnis; konsultasi periklanan; konsultasi personil; konsultasi sumber daya manusia; melakukan
survei riset bisnis dan pasar; pemilihan personil menggunakan tes psikologi; tes kepribadian untuk pemilihan personil===
===Menyediakan seminar pelatihan on-line; layanan pengajaran dan pendidikan; layanan ujian pendidikan.; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; organisasi kursus korespondensi;
penyelenggaraan seminar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201534627
: 24/03/2020 00:00:00
:
: Business Consultants, Inc.

: M0020201534770
: 24/03/2020 00:00:00
:
: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

: Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District,
Shenzhen City Guangdong Province
:
: 45/F, CTF Finance Center, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou
510623 Guangdong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: OptiXstar
:

591

Uraian Warna

:
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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

: 9, 42
: ===Alarm sentral; Camcorder; Download emoticon untuk ponsel; Headphone; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Layar
sentuh; Menampilkan kristal cair; Mikrofon; Modem; Pedometer; Pengeras suara; Radio; Stand diadaptasi untuk komputer
tablet; Tampilan panel datar fleksibel untuk komputer; Terminal layar sentuh interaktif; Timbangan; Timbangan dengan
Penganalisis massa tubuh; Transduser; alat analisis udara; alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat
telekomunikasi berupa perhiasan; alat transmisi suara; antarmuka audio; aplikasi perangkat lunak komputer, download;
aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; asisten digital pribadi [PDA]; bahan untuk listrik utama
[kabel, kabel]; baterai isi ulang; baterai, listrik; bingkai foto digital; biochip; buku harian elektronik; case untuk smartphone; chip
[sirkuit terpadu]; cincin pintar; colokan listrik; detektor inframerah; equaliser [peralatan audio]; film pelindung diadaptasi untuk
smartphone; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; gelang terhubung [alat ukur]; grafis download untuk ponsel;
headset; headset realitas maya; instrumen pengujian gas; interkom; jam tangan pintar; kacamata pintar; kamera [fotografi];
kamera pencitraan termal; kamus elektronik genggam; kartu chip elektronik; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu yang
dikodekan dengan fitur keamanan untuk tujuan identifikasi; keyboard komputer; komputer Styluses; komputer klien tipis;
komputer laptop; komputer tablet; komputer yang bisa dipakai; kotak hitam [perekam data]; kunci pintu digital; layar besar
kristal cair menampilkan; layar televisi kristal cair; layar video; lemari untuk pengeras suara; lembaran elektronik musik,
download; lengan untuk laptop; lensa optik; lensa selfie; mencakup untuk smartphone; mengajar robot; menyediakan; monitor
tampilan video yang dapat dipakai; monitor video; mouse [periferal komputer]; notebook komputer; outlet listrik; papan sirkuit
tercetak; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; pemancar sinyal elektronik; pemegang untuk ponsel; pemutar media
portabel; pena elektronik; pengidentifikasi sidik jari; pengisi daya untuk baterai listrik; peralatan komunikasi jaringan; peralatan
pertukaran telepon yang dikendalikan program; peralatan televisi; perangkat keras komputer; perangkat lunak komputer,
direkam; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau download; perangkat memori komputer; perangkat
pengenalan wajah manusia; perekam video untuk mobil; platform perangkat lunak komputer, direkam atau didownload; printer
video; program komputer, download; program komputer, yang direkam; program pengoperasian komputer, direkam; prosesor
[unit pemrosesan pusat].; prosesor sinyal digital; publikasi elektronik, dapat diunduh; radio jarak pendek; robot humanoid
dengan kecerdasan buatan; robot laboratorium; robot pengintai keamanan; sampul untuk komputer tablet; set transmisi
[telekomunikasi]; set-top box; sirkuit tercetak; sirkuit terpadu; sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci;
smartphone; smartphone yang dipasang di pergelangan tangan; stasiun cuaca digital; tampilan panel datar; tas diadaptasi
untuk laptop; televisi definisi ultra tinggi; televisi mobil; timbangan elektronik digital portabel; token keamanan [perangkat
enkripsi]; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie untuk digunakan dengan smartphone; transponder; unit efek listrik
dan elektronik untuk alat musik; unit pemrosesan pusat untuk memproses informasi, data, suara atau gambar===
===Penelitian teknis; desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; komputasi awan; konsultasi dalam desain
dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi desain situs web; konsultasi keamanan komputer; konsultasi
perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi telekomunikasi; konversi data atau dokumen
dari fisik ke media elektronik; konversi program komputer dan data, selain konversi fisik; melakukan studi proyek teknis;
memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; membuat dan memelihara situs web
untuk orang lain; memperbarui perangkat lunak komputer; menyediakan mesin pencari untuk internet; pemeliharaan perangkat
lunak komputer; pemrograman komputer; pemulihan data komputer; penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang
lain; penelitian ilmiah; pengembangan driver dan perangkat lunak sistem operasi.; penyewaan server web; penyimpanan data
elektronik; teknologi informasi [IT] konsultasi===
: M0020201534968
: 24/03/2020 00:00:00
:
: HANGZHOU INSHOT TECH CO.,LTD.

540 Etiket

: Rm. 2002, 20/F Huaxing Century Bldg., No. 317, Wantang Rd., Xihu Dist., Hangzhou
Zhejiang
:
: 1504, Block D, Ocean International Center, No.62, East 4th Ring Middle Road,
Chaoyang District Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GlitchCam
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Kacamata 3D; Papan pemberitahuan elektronik; aplikasi perangkat lunak smartphone, download; baterai isi ulang.; kartun
animasi; layar video; peralatan proyeksi; perangkat lunak permainan komputer, download; smartphone===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201535406
: 24/03/2020 00:00:00
:
: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

540 Etiket

: Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District,
Shenzhen City Guangdong Province
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: 45/F, CTF Finance Center, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou
510623 Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: OptiXaccess
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Alarm sentral; Camcorder; Download emoticon untuk ponsel; Headphone; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Layar
sentuh; Menampilkan kristal cair; Mikrofon; Modem; Pedometer; Pengeras suara; Radio; Stand diadaptasi untuk komputer
tablet; Tampilan panel datar fleksibel untuk komputer; Terminal layar sentuh interaktif; Timbangan; Timbangan dengan
Penganalisis massa tubuh; Transduser; alat analisis udara; alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat
telekomunikasi berupa perhiasan; alat transmisi suara; antarmuka audio; aplikasi perangkat lunak komputer, download;
aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; asisten digital pribadi [PDA]; bahan untuk listrik utama
[kabel, kabel]; baterai isi ulang; baterai, listrik; bingkai foto digital; biochip; buku harian elektronik; case untuk smartphone; chip
[sirkuit terpadu]; cincin pintar; colokan listrik; detektor inframerah; equaliser [peralatan audio]; film pelindung diadaptasi untuk
smartphone; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; gelang terhubung [alat ukur]; grafis download untuk ponsel;
headset; headset realitas maya; instrumen pengujian gas; interkom; jam tangan pintar; kacamata pintar; kamera [fotografi];
kamera pencitraan termal; kamus elektronik genggam; kartu chip elektronik; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu yang
dikodekan dengan fitur keamanan untuk tujuan identifikasi; keyboard komputer; komputer Styluses; komputer klien tipis;
komputer laptop; komputer tablet; komputer yang bisa dipakai; kotak hitam [perekam data]; kunci pintu digital; layar besar
kristal cair menampilkan; layar televisi kristal cair; layar video; lemari untuk pengeras suara; lembaran elektronik musik,
download; lengan untuk laptop; lensa optik; lensa selfie; mencakup untuk smartphone; mengajar robot; menyediakan; monitor
tampilan video yang dapat dipakai; monitor video; mouse [periferal komputer]; notebook komputer; outlet listrik; papan sirkuit
tercetak; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; pemancar sinyal elektronik; pemegang untuk ponsel; pemutar media
portabel; pena elektronik; pengidentifikasi sidik jari; pengisi daya untuk baterai listrik; peralatan komunikasi jaringan; peralatan
pertukaran telepon yang dikendalikan program; peralatan televisi; perangkat keras komputer; perangkat lunak komputer,
direkam; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau download; perangkat memori komputer; perangkat
pengenalan wajah manusia; perekam video untuk mobil; platform perangkat lunak komputer, direkam atau didownload; printer
video; program komputer, download; program komputer, yang direkam; program pengoperasian komputer, direkam; prosesor
[unit pemrosesan pusat].; prosesor sinyal digital; publikasi elektronik, dapat diunduh; radio jarak pendek; robot humanoid
dengan kecerdasan buatan; robot laboratorium; robot pengintai keamanan; sampul untuk komputer tablet; set transmisi
[telekomunikasi]; set-top box; sirkuit tercetak; sirkuit terpadu; sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci;
smartphone; smartphone yang dipasang di pergelangan tangan; stasiun cuaca digital; tampilan panel datar; tas diadaptasi
untuk laptop; televisi definisi ultra tinggi; televisi mobil; timbangan elektronik digital portabel; token keamanan [perangkat
enkripsi]; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie untuk digunakan dengan smartphone; transponder; unit efek listrik
dan elektronik untuk alat musik; unit pemrosesan pusat untuk memproses informasi, data, suara atau gambar===
===Penelitian teknis; desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; komputasi awan; konsultasi dalam desain
dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi desain situs web; konsultasi keamanan komputer; konsultasi
perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi telekomunikasi; konversi data atau dokumen
dari fisik ke media elektronik; konversi program komputer dan data, selain konversi fisik; melakukan studi proyek teknis;
memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; membuat dan memelihara situs web
untuk orang lain; memperbarui perangkat lunak komputer; menyediakan mesin pencari untuk internet; pemeliharaan perangkat
lunak komputer; pemrograman komputer; pemulihan data komputer; penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang
lain; penelitian ilmiah; pengembangan driver dan perangkat lunak sistem operasi.; penyewaan server web; penyimpanan data
elektronik; teknologi informasi [IT] konsultasi===

210
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535484
: 24/03/2020 00:00:00
: 40202006192U 20/03/2020 SG
: SARA HAY EE LING , KHOO TAT MIN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3 Pandan Valley, #16-304 Singapore 597627
:
: 151 Chin Swee Road, #07-06 Manhattan House Singapore 169876

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Maxi Eyes
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 9
: ===Layanan Grosir dalam kaitannya dengan lensa kontak, lensa oftalmik, kacamata, kacamata hitam; Layanan ritel dalam
kaitannya dengan lensa kontak, lensa oftalmik, kacamata, kacamata hitam; Layanan ritel online dalam kaitannya dengan lensa
kontak, lensa oftalmik, kacamata, kacamata hitam; grosir online layanan dalam kaitannya dengan lensa kontak, lensa oftalmik,
kacamata, kacamata hitam.===
===Kacamata; Kacamata hitam.; Lensa kontak; lensa oftalmik===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549964
: 24/03/2020 00:00:00
: 88798334 14/02/2020 US
: BNI Global, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 11525 North Community House Road Suite 475 Charlotte NC 28277
: Susan A. Smith Hunton Andrews Kurth LLP
: 2200 Pennsylvania Avenue, NW Suite 900 Washington DC 20037

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: bni ONLINE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 41
: ===Jaringan bisnis online; memberikan informasi online dan saran untuk promosi jaringan bisnis.===
===Layanan pendidikan, yaitu, mengadakan kelas online, konferensi, lokakarya dan seminar di bidang promosi bisnis,
pemasaran rujukan dan pendidikan jaringan; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan podcast di bidang promosi bisnis,
pemasaran rujukan dan pendidikan jaringan; mengatur dan mengadakan pertemuan online untuk mendidik anggotanya
tentang cara mempromosikan bisnis mereka.; menyelenggarakan pertemuan bisnis online mingguan untuk tujuan
mengembangkan hubungan jaringan bisnis dan mempromosikan koneksi bisnis; pendidikan online, instruksi, pelatihan dan
layanan pelatihan dalam sifat konferensi online, seminar, kelas dan lokakarya di bidang perdagangan bisnis, masalah bisnis,
jaringan, kepemimpinan, membangun tim, melakukan pertemuan jaringan bisnis, periklanan, pemasaran, promosi, berbicara di
depan umum dan presentasi; presentasi online pertunjukan langsung dan direkam dalam sifat pelatihan di bidang
perdagangan bisnis, masalah bisnis, jaringan, kepemimpinan, membangun tim, melakukan pertemuan jaringan bisnis,
periklanan, pemasaran, promosi, berbicara di depan umum dan presentasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550288
: 24/03/2020 00:00:00
: 88840895 19/03/2020 US
: BNI Global, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 11525 North Community House Road, Suite 475 Charlotte NC 28277
: Susan A. Smith Hunton Andrews Kurth LLP
: 2200 Pennsylvania Avenue, NW, Suite 900 Washington DC 20037

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BNI ONLINE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 41
: ===Jaringan bisnis online; memberikan informasi online dan saran untuk promosi jaringan bisnis.; menyediakan peluang
jaringan bisnis dalam sifat pertemuan online untuk mendidik anggotanya tentang cara mempromosikan bisnis mereka===
===Layanan pendidikan, yaitu, mengadakan kelas online, konferensi, lokakarya, podcast dan seminar di bidang promosi
bisnis, pemasaran rujukan dan pendidikan jaringan; menyelenggarakan pertemuan bisnis online mingguan untuk tujuan
mengembangkan hubungan jaringan bisnis dan mempromosikan koneksi bisnis.; pendidikan online, instruksi, pembinaan, dan
layanan pelatihan dalam sifat konferensi online, seminar, kelas dan lokakarya di bidang perdagangan bisnis, masalah bisnis,
jaringan, kepemimpinan, membangun tim, melakukan pertemuan jaringan bisnis, iklan, pemasaran, promosi, berbicara di
depan umum dan presentasi; presentasi online pertunjukan langsung dan direkam dalam sifat pelatihan di bidang
perdagangan bisnis, masalah bisnis, jaringan, kepemimpinan, membangun tim, melakukan pertemuan jaringan bisnis,
periklanan, pemasaran, promosi, berbicara di depan umum dan presentasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551238
: 24/03/2020 00:00:00
: 88798332 14/02/2020 US
: BNI Global, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 11525 North Community House Road Suite 475 Charlotte NC 28277
: Susan A. Smith Hunton Andrews Kurth LLP
: 2200 Pennsylvania Avenue, NW Suite 900 Washington DC 20037

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: BNI+
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 41
: ===Jaringan bisnis online; memberikan informasi online dan saran untuk promosi jaringan bisnis.; menyediakan peluang
jaringan bisnis dalam sifat pertemuan online untuk mendidik anggotanya tentang cara mempromosikan bisnis mereka===
===Layanan pendidikan, yaitu, mengadakan kelas online, konferensi, lokakarya dan seminar di bidang promosi bisnis,
pemasaran rujukan dan pendidikan jaringan; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan podcast di bidang promosi bisnis,
pemasaran rujukan dan pendidikan jaringan; menyelenggarakan pertemuan bisnis online mingguan untuk tujuan
mengembangkan hubungan jaringan bisnis dan mempromosikan koneksi bisnis.; pendidikan online, instruksi, pembinaan, dan
layanan pelatihan dalam sifat konferensi online, seminar, kelas dan lokakarya di bidang perdagangan bisnis, masalah bisnis,
jaringan, kepemimpinan, membangun tim, melakukan pertemuan jaringan bisnis, iklan, pemasaran, promosi, berbicara di
depan umum dan presentasi; presentasi online pertunjukan langsung dan direkam dalam sifat pelatihan di bidang
perdagangan bisnis, masalah bisnis, jaringan, kepemimpinan, membangun tim, melakukan pertemuan jaringan bisnis,
periklanan, pemasaran, promosi, berbicara di depan umum dan presentasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201045269
: 25/03/2020 00:00:00
:
: CONG TY CO PHAN SOI THE KY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Khu B1-1 khu cong nghiep Tay Bac - Cu Chi, huyen Cu Chi than pho Ho Chi Minh
: VISION & ASSOCIATES
: Unit 308-310, 3rd Floor Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street Hanoi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: C Century
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Red, black and white.
: 23
: ===Benang sintetis.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201265790
: 25/03/2020 00:00:00
:
: IWATSU ELECTRIC CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 7-41, 1-chome, Kugayama, Suginami-ku Tokyo 168-8501
: AOKI Atsushi C/o SEIWA PATENT & LAW
: Toranomon 37 Mori Bldg., 3-5-1, Toranomon, Minato-ku Tokyo 105-8423

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: IWATSU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 2, 3, 7, 9
: ===Bahan kimia; Mineral non-logam; Pulp; Pupuk; Wallpaper menghapus persiapan.; asam lemak yang lebih tinggi; glasings
keramik; kertas uji kimia; komposisi kimia untuk mengembangkan, mencetak dan memperbesar foto; logam bumi; pemanis
buatan; perekat plastik bukan untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; persiapan yang mengatur pertumbuhan tanaman;
plastik yang belum diolah [plastik dalam bentuk utama]; tepung dan pati untuk keperluan industri===
===Copal; Dyestuffs; Kanada Balsam; Lak; Mastic; Pigmen; anti karat gemuk; cat; dammar; logam mulia dalam bentuk foil
atau bubuk untuk pelukis, dekorator, printer dan seniman.; logam nonferrous dalam bentuk foil atau bubuk untuk pelukis,
dekorator, printer dan seniman; minyak pinus untuk pelestarian kayu; mordan; pengawet kayu; resin gusi pinus; sandarac;
tinta cetak; warna [untuk menggambar gambar]===
===Persiapan anti-statis untuk keperluan rumah tangga; Sepatu hitam [semir sepatu]; abrasive kertas [amplas]; batu apung
buatan; bulu mata palsu.; cat persiapan stripping; de-mengoles persiapan untuk keperluan rumah tangga; diresapi kain untuk
polishing; dokter gigi; kain abrasif; kertas polishing; kosmetik dan perlengkapan mandi; krim sepatu; kuku palsu; laundry
pemutih; menghilangkan noda tiner; pasir abrasif; pati cucian; pelembut kain untuk penggunaan binatu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; persiapan menghilangkan karat; persiapan
pemolesan; rumput laut gelatin untuk penggunaan laundry [Funori]; sabun dan deterjen; wewangian, parfum dan dupa [selain
parfum yang digunakan sebagai kosmetik atau perlengkapan mandi]===
===AC Motor dan motor DC [tidak termasuk mereka untuk kendaraan darat tetapi termasuk "bagian" untuk setiap AC Motor
dan motor DC]; Blender makanan elektrik [untuk keperluan rumah tangga]; Dynamo kuas; Generator AC [Alternators];
Generator DC; Inkubator untuk telur; Instalasi cuci kendaraan; Mesin Kemasan atau pembungkus dan peralatan; Mesin
Stamping otomatis; Mesin dan alat pengerjaan logam; Mesin dan peralatan kerja batu; Mesin dan peralatan untuk pembuatan
barang karet; Mesin dan sistem manufaktur semikonduktor; Mesin lilin-polishing listrik untuk keperluan industri; Mesin

540 Etiket

540 Etiket
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memadatkan limbah dan peralatan; Mesin mengupas makanan untuk penggunaan komersial; Mesin pemanenan dan
mengimplementasikan; Mesin pencampuran makanan untuk penggunaan komersial; Mesin pencuci piring; Mesin penghancur
limbah; Mesin pengolah makanan atau minuman dan peralatan; Mesin pengolah plastik dan aparatus; Mesin penyaluran pita
perekat; Mesin penyamakan kulit; Mesin pneumatik atau hidrolik dan instrumen; Penyedot debu untuk keperluan industri;
cewek merenung; elemen mesin [bukan untuk kendaraan darat]; lukisan mesin dan aparatus; membajak mesin dan
mengimplementasikan [selain alat genggam]; mengembangkan mesin dan mengimplementasikan; mesin cetak atau penjilidan
dan peralatan; mesin cuci [laundry]; mesin cuci untuk keperluan industri [laundry]; mesin dan peralatan bongkar muat; mesin
dan peralatan konstruksi; mesin dan peralatan pengolah kimia; mesin dan peralatan pertambangan; mesin dan peralatan
serikultural; mesin industri perikanan; mesin jahit; mesin pembuat sepatu; mesin pemerah susu; mesin pemotong pakan ternak
[pakan pemotong]; mesin pemotong rumput; mesin pemotong, woodworking, atau veneer atau pembuatan kayu lapis; mesin
pencampur pakan ternak [feed mixer]; mesin pencuci piring untuk keperluan industri; mesin penghancur kue-makanan ternak
[pabrik pakan]; mesin pengolahan serat tanaman dan mengimplementasikan untuk tujuan pertanian; mesin pengolahan
tembakau; mesin penyaring susu; mesin pertanian, peralatan pertanian selain dioperasikan dengan tangan; mesin tekstil dan
peralatan; mesin wax-polishing listrik; pabrik air; pabrik angin.; pakan ternak menekan; pembuatan pulp, papermaking, atau
mesin dan peralatan kerja kertas; pemotongan makanan, memotong dan mengiris mesin untuk penggunaan komersial;
penggerak utama non-elektrik [bukan untuk kendaraan darat]; penggerak utama non-listrik, bukan untuk kendaraan darat
[selain "pabrik air" dan "pabrik angin"]; penyedot debu; penyemprot daya untuk disinfeksi, insektisida dan deodoran [bukan
untuk tujuan pertanian]; peralatan gelas manufaktur mesin dan aparat; roda yang dioperasikan dengan daya tembikar; sistem
parkir mekanik; starter untuk motor dan mesin; suku cadang untuk penggerak utama non-listrik untuk kendaraan darat; tirai
gambar perangkat elektrik dioperasikan===
===Mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya; Osiloskop; baterai dan sel; buzzers listrik; inti magnetik; kabel listrik dan
kabel; kabel resistensi; konverter putar; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya;
meteran listrik atau magnet dan penguji; pengubah fase; publikasi elektronik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer
dan direkam pada media magnetik dan optik; publikasi elektronik.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201529804
: 25/03/2020 00:00:00
:
: BE INTERNATIONAL MARKETING PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower Singapore 049712
: PINTAS PTE. LTD.
: 151 Chin Swee Road, #12-14 Manhattan House Singapore 169876

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BELixz
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 5, 29, 30
: ===Minuman lidah buaya, non-alkohol; Smoothie; air lithia; air mineral [minuman]; air soda; anggur harus, tidak difermentasi;

540 Etiket

bir malt; ekstrak buah non-alkohol; harus; jus buah; jus sayuran [minuman]; jus tomat [minuman]; koktail, non-alkohol; kvass
[minuman non-alkohol]; limun; minuman beralkohol, non-alkohol; minuman berbasis beras, selain pengganti susu; minuman
berbasis kedelai, selain pengganti susu; minuman berbasis madu non-alkohol; minuman isotonik; minuman jus buah nonalkohol; minuman non-alkohol; minuman non-alkohol yang dibumbui dengan kopi; minuman non-alkohol yang dibumbui
dengan teh.; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman ringan; minuman whey; nektar buah, non-alkohol; orgeat;
sari buah apel, non-alkohol; sarsaparilla [minuman non-alkohol]; serbat [minuman]===
===Suplemen diet albumin; air melissa untuk keperluan farmasi; air mineral untuk keperluan medis; air panas; akar manis
untuk keperluan farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; asam amino untuk
keperluan medis; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; biji rami untuk keperluan farmasi; bubuk mutiara untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak tumbuhan untuk keperluan farmasi; elixirs [sediaan farmasi];
enzim untuk keperluan medis; fermentasi susu untuk keperluan farmasi; garam air mineral; garam kalium untuk tujuan medis;
garam natrium untuk keperluan medis; garam untuk keperluan medis; gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk
keperluan medis; herbal merokok untuk keperluan medis; jujube, diobati; karang gigi untuk keperluan farmasi; kayu putih untuk
keperluan farmasi; kolagen untuk keperluan medis; kulit condurango untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis;
makanan biji rami untuk keperluan farmasi; makanan homogen yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi;
malt untuk keperluan farmasi; menggonggong untuk keperluan farmasi; mint untuk keperluan farmasi; minuman Diet
diadaptasi untuk tujuan medis; minuman obat; minuman susu malt untuk keperluan medis; minyak biji rami suplemen diet;
minyak ikan cod; obat-obatan untuk keperluan manusia; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pencernaan untuk keperluan
farmasi; permen untuk tujuan medis; permen, obat; persiapan anti-uric; persiapan elemen jejak untuk penggunaan manusia
dan hewan; persiapan enzim untuk keperluan medis; persiapan farmasi; persiapan lidah buaya untuk keperluan farmasi;
persiapan mandi untuk keperluan medis; persiapan vitamin; pil antioksidan; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk
keperluan diet atau medis; propolis untuk keperluan farmasi; ragi untuk keperluan farmasi; ramuan obat; royal jelly untuk
keperluan farmasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sel induk untuk tujuan medis; serat makanan; sirup untuk keperluan
farmasi; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; stick liquorice untuk keperluan farmasi; suplemen diet alginat; suplemen
diet biji rami; suplemen diet enzim; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet lesitin; suplemen diet
propolis; suplemen diet protein; suplemen diet ragi.; suplemen diet royal jelly; suplemen makanan kasein; suplemen makanan
mineral; suplemen makanan serbuk sari; suplemen nutrisi; susu almond untuk keperluan farmasi; teh herbal untuk tujuan
pengobatan; teh obat; tepung untuk keperluan farmasi; thymol untuk keperluan farmasi; zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan medis===
===Susu albumin; Yogurt; beri, diawetkan; biji bunga matahari, disiapkan; buah yang diawetkan dalam alkohol; buah,
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diawetkan; buah, direbus; bubur buah; eggnog non-alkohol; ekstrak rumput laut untuk makanan; hazelnut, disiapkan; kacang
almond, ditumbuk; kacang kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang rasa; kacang, disiapkan; kacang, siap; kephir [minuman
susu]; keripik buah; kismis; kulit buah; kumys [minuman susu].; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; makanan
ringan berbahan dasar buah; minuman berbasis santan; minuman berbasis susu almond; minuman berbasis susu kacang;
minuman susu, susu mendominasi; minyak kelapa untuk makanan; minyak zaitun extra-virgin; nasi susu; pengganti susu;
produk susu; prostokvasha [susu asam]; pure apel; pure tomat; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; santan; susu; susu
almon; susu bubuk; susu gandum; susu getar; susu kacang; susu kedelai; tanggal; zaitun, diawetkan===
===Madu; Makan gandum; Makanan Ringan berbasis sereal; Muesli; Propolis; Royal jeli; Sereal Bar; air laut untuk memasak;
batoknya gandum; batoknya jelai; bibit gandum untuk konsumsi manusia.; biskuit malt; bubur jagung; bubur jagung bubur
jagung; bumbu taman, diawetkan [bumbu]; couscous [semolina]; ekstrak malt untuk makanan; gandum hancur; gandum yang
dihancurkan; havermut; lada; makanan berbasis oat; malt untuk konsumsi manusia; minuman berbasis chamomile; minuman
berbasis cokelat; minuman berbasis kakao; minuman berbasis kopi; minuman cokelat dengan susu; minuman kopi dengan
susu; pala; perasa vanila untuk keperluan kuliner; permen peppermint; sereal bar protein tinggi; serpihan Oat; tepung kacang;
tepung terigu; vanillin [pengganti vanila]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530151
: 25/03/2020 00:00:00
: 02/10/2019 US
: Oracle International Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 500 Oracle Parkway Redwood City CA 94065
: Andrea Anderson Holland & Hart LLP
: P.O. Box 8749 Attn: Trademark Docketing Denver CO 80201

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: O
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: The color(s) white and red is/are claimed as a feature of the mark.
: 41
: ===Melakukan konferensi pendidikan, seminar, kelas, workshop, pidato, dan hiburan, yaitu, presentasi langsung dan audiovisual, Semua di bidang komputer, perangkat lunak komputer, Layanan Cloud, aplikasi awan, perangkat keras komputer,
Jaringan komputer, perencanaan teknologi, dan manajemen bisnis.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201530788
: 25/03/2020 00:00:00
: 4020190179299 20/11/2019 KR
: ARGOSDYNE Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: (Yatap-dong) #202 Changup-dong, 25, Saenari-ro, Bundang-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do 13509
: HAEUM Patent & Law Firm
: 5F, 752, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu Seoul 06047

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: birdcom
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Global Positioning System [GPS] receiver; Pemancar Radio untuk kontrol jarak jauh; Pemancar [GPS] sistem pemosisian
global; Penerima Radio untuk kontrol jarak jauh; Penerima komunikasi data; kamera untuk drone; kartu chipcards; microchip;
microchip Attachable untuk drone; modul kamera untuk peralatan komunikasi; modul komputer; modul komunikasi; modul
komunikasi nirkabel yang menggunakan teknologi komunikasi yang dapat; peralatan kontrol elektronik untuk kendaraan dan
pesawat; perangkat keras untuk operasi remote control Layanan navigasi udara dan layanan kontrol lalu lintas udara;
perangkat lunak komputer untuk sistem pemosisian global [GPS]; perangkat lunak untuk pengoperasian remote control
Layanan navigasi udara dan layanan kontrol lalu lintas udara.; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; program komputer
untuk kendaraan navigasi otomatis; sensor mendeteksi gerak===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530935
: 25/03/2020 00:00:00
:
: BRENDA BIBIANA LEONG FONG YEE trading as PR INSTRUMENTS

Alamat Pemohon

: 315 Choa Chu Kang Avenue 3, # 06-11 Singapore 689861

740

540 Etiket

Halaman 481 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SKYDER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Peralatan listrik untuk transmisi listrik dan distribusi yaitu, Digital meter, manajemen energi dan perangkat pemantauan
daya.===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201531029
: 25/03/2020 00:00:00
: 4020190179304 20/11/2019 KR
: ARGOSDYNE Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: (Yatap-dong) #202 Changup-dong, 25, Saenari-ro, Bundang-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do 13509
:
: 5F, 752, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu Seoul 06047

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: argos-Patrol
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 39
: ===Layanan navigasi GPS; konsultasi untuk pengoperasian layanan pesawat terbang yang dioperasikan dari jarak jauh dan
layanan kontrol lalu lintas udara; kontrol lalu lintas udara; layanan informasi penerbangan lokal; layanan kontrol lalu lintas
darat; layanan kontrol lalu lintas darat / udara; layanan kontrol lalu lintas laut.; layanan kontrol lalu lintas melalui pengintaian;
layanan kontrol lalu lintas menggunakan drone; layanan kontrol lalu lintas pengintaian; layanan kontrol lalu lintas udara;
layanan pengintaian kontrol lalu lintas; menyediakan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan kontrol
lalu lintas udara; menyediakan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan lalu lintas udara; operasi dan
layanan infrastruktur dari pengoperasian layanan pesawat yang dioperasikan dari jarak jauh dan layanan kontrol lalu lintas
udara; pelacakan armada mobil menggunakan drone (informasi transportasi); pengoperasian layanan kontrol lalu lintas udara
dan udara menggunakan drone untuk layanan pengiriman; pengoperasian layanan pesawat terbang dan layanan kontrol lalu
lintas udara; pengoperasian layanan pesawat terbang yang dioperasikan dari jarak jauh dan layanan kontrol lalu lintas udara
(menara operasi banyak dan satu)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531767
: 25/03/2020 00:00:00
:
: BE INTERNATIONAL MARKETING PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower Singapore 049712
:
: 151 Chin Swee Road, #12-14 Manhattan House Singapore 169876

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 3, 5, 38, 30
: ===Iklan; iklan melalui pesanan surat; memperbarui materi iklan; penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang itu dari situs web barang dagangan umum di jaringan komunikasi global; penyatuan, untuk kepentingan orang
lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat
dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan umum melalui pesanan melalui pos; penyewaan ruang
iklan; reproduksi dokumen; yang membawa bersama-sama, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak
termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang dari katalog
barang dagangan umum dengan cara telekomunikasi.===
===Kosmetik; Lipstik; Maskara; Parfum; Sabun; Sabun almond; Shampoo; Wewangian; antiperspiran [perlengkapan mandi];
antiperspirant untuk penggunaan pribadi; aromatik [minyak esensial]; bedak talek, untuk penggunaan toilet; cairan tidak
tergelincir untuk lantai; dandan; deodoran untuk penggunaan pribadi; eau de toilette; esensi mint [minyak esensial]; eye liner;

740

540 Etiket

Halaman 482 dari 595

gel mandi; jaringan diresapi dengan lotion kosmetik; kit kosmetik; kosmetik alis; krim kosmetik; krim pemutih kulit; kue sabun;
lip liner (dalam bentuk lip liner).; lipgloss bibir; lotion mandi; lotion rambut; lotion untuk keperluan kosmetik; mata bayangan;
minyak esensial; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk parfum dan aroma;
pelembab kulit masker; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pencucian mulut yang tidak diobati; pensil alis; perasa untuk
minuman [Minyak Atsiri]; persiapan Sun-tanning [kosmetik]; persiapan aftershave; persiapan kosmetik untuk perawatan kulit;
persiapan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; persiapan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; persiapan make-up;
persiapan menghapus make-up; persiapan pemutihan untuk penggunaan laundry; persiapan pencucian; persiapan perawatan
kulit; pijat gel selain untuk tujuan medis; rias wajah; sabun antiperspirant; sabun cukur; sabun deodoran; sabun non-obat;
sabun untuk keringat kaki; sabun untuk tekstil cerah; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; shower gel; susu
pembersih untuk keperluan toilet; topeng kecantikan; tubuh lotion===
===Menthol; Pelangsing pil; Pencahar; Sanitary celana dalam; Serat makanan; Suplemen diet albumin; akar manis untuk
keperluan farmasi; balm untuk tujuan medis; celana sanitasi; enzim untuk keperluan medis; handuk sanitasi; kapsul untuk
obat-obatan; kotak pertolongan pertama, diisi; lesitin untuk keperluan medis; lotion untuk keperluan farmasi; minyak biji rami
suplemen diet; minyak ikan cod; obat-obatan untuk mengurangi sembelit; pembalut; penekan nafsu makan untuk tujuan
medis; persiapan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; persiapan farmasi; persiapan farmasi untuk perawatan
kulit; persiapan medis untuk tujuan pelangsingan; persiapan mineral.; persiapan nutrisi untuk penggunaan medis; persiapan
perawatan kulit obat; persiapan vitamin; pil antioksidan; pil penekan nafsu makan; ramuan obat; royal jelly untuk keperluan
medis; salep kulit terbakar; salep untuk keperluan farmasi; sanitasi serbet; sanitasi tampon; serum; suplemen diet alginat;
suplemen diet enzim; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet lesitin; suplemen diet propolis; suplemen
diet protein; suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen makanan biji rami; suplemen makanan kasein; suplemen
makanan mineral; suplemen makanan minyak biji rami; suplemen makanan serbuk sari; suplemen nutrisi; tablet hisap untuk
keperluan farmasi; teh obat; zat farmasi===
===Penyewaan Peralatan Telekomunikasi; Telekomunikasi; komunikasi dengan sistem audio atau video sirkuit tertutup;
memberikan layanan diskusi secara on-line; menyediakan akses ke database; menyediakan informasi, termasuk online,
tentang telekomunikasi.; menyediakan on-line chat room untuk jejaring sosial; transmisi Berita; transmisi pesan elektronik===
===Beras; Biskuit; Bumbu; Cookie; Cuka; Es; Gula; Kecap; Kopi; Madu; Makanan Ringan berbasis sereal; Mayones; Minuman
berbasis cokelat; Miso [bumbu]; Permen; Produk kakao; Ragi; Ravioli; Roti; Sandwich; Sushi; Teh; agen mengikat untuk es
krim; baking bubuk; batoknya gandum; batoknya jelai; biji cokelat; biji kopi; bumbu kimia untuk memasak; cokelat; daging Pie;
dressing untuk salad; es teh; gandum olahan untuk digunakan dalam makanan; kakao minuman dengan susu; kayu manis
[bumbu]; kecap; kopi berbasis minuman; maltosa; memasak garam; minuman berbasis kakao; minuman berbasis teh;
minuman cokelat dengan susu; minuman kopi dengan susu; pasta almond; perasa kopi; perasa, selain minyak esensial, untuk
minuman; persiapan aromatik untuk makanan; persiapan sereal; persiapan untuk krim kocok kaku.; pizza; ragi bubuk;
sandwich hamburger; saus Worcestershire; saus barbekyu; seledri garam; sirup tepung [untuk makanan]; tenderizers daging
untuk keperluan rumah tangga===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201533217
: 25/03/2020 00:00:00
: 4020190179312 20/11/2019 KR
: ARGOSDYNE Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: (Yatap-dong) #202 Changup-dong, 25, Saenari-ro, Bundang-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do 13509
:
: 5F, 752, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu Seoul 06047

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: argos-SOS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 45
: ===Layanan pengawasan; keamanan untuk fasilitas menggunakan drone; layanan informasi yang berkaitan dengan
keselamatan; layanan keamanan dan perlindungan; layanan keamanan tak berawak; layanan pelacakan untuk memulihkan
hewan peliharaan yang hilang; layanan pelacakan untuk memulihkan hewan peliharaan yang hilang menggunakan drone;
layanan pemantauan keamanan; layanan pemantauan keamanan menggunakan drone; layanan pengawasan menggunakan
drone; layanan pengintaian dan pengawasan; layanan penjaga menggunakan drone; layanan penjaga pantai; layanan penjaga
pantai menggunakan drone; layanan perlindungan polisi.; pengintaian dan layanan pengawasan menggunakan drone;
penyediaan informasi keamanan; penyediaan informasi lokasi orang hilang; penyediaan informasi lokasi orang hilang
menggunakan drone; polisi dan layanan perlindungan sipil===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201533687
: 25/03/2020 00:00:00
:
: BE INTERNATIONAL MARKETING PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower Singapore 049712
: PINTAS PTE. LTD.
: 151 Chin Swee Road, #12-14 Manhattan House Singapore 169876

740

540 Etiket

Halaman 483 dari 595

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AULORA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 21, 25, 10
: ===Cuci soda, untuk membersihkan.; Eau de Cologne; Gaultheria minyak; Kosmetik; Lipstik; Makanan perasa buatan
[Essential Oils]; Maskara; Minyak almond; Minyak mawar; Moustache lilin; Nail Seni stiker; Parfum; Pati untuk keperluan
laundry; Sabun; Shampoo; Wewangian; abu vulkanik untuk dibersihkan; air beraroma; air lavender; amber [parfum]; amonia
[volatil alkali] [deterjen]; amril; antiperspiran [perlengkapan mandi]; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan
kosmetik; balsem, selain untuk keperluan medis; batu apung; batu cukur [astringen]; batu penghalus; bulu mata palsu; cat
kuku; dandan; dasar untuk parfum bunga; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; dokter gigi;
dupa; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; esensi badian; esensi halus; esensi mint [minyak
esensial]; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel pemutihan gigi; gel pijat, selain untuk keperluan
medis; geraniol; glasir cucian; glasir pati untuk keperluan binatu; grease untuk keperluan kosmetik; heliotropin; hidrogen
peroksida untuk keperluan kosmetik; ionone [wewangian]; jaringan diresapi dengan lotion kosmetik; jaringan diresapi dengan
persiapan menghilangkan make-up; javelle air; kain ampelas; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kapas untuk
keperluan kosmetik; kasus lipstik; kayu beraroma; kertas ampelas; kertas polishing; kit kosmetik; kondisioner rambut; kosmetik
alis; krim kosmetik; krim pemoles; krim pemutih kulit; kue perasa buatan [Minyak Atsiri]; kue sabun toilet; kuku palsu; kuku
pernis penghilang; kulit quillaia untuk mencuci; laundry pemutih; lilin cucian; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pemoles;
lipgloss bibir; lotion rambut; lotion untuk keperluan kosmetik; membersihkan kapur; memoles batu; mint untuk wewangian;
minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak ethereal; minyak
lavender; minyak melati; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk parfum dan
aroma; mouthwashes, bukan untuk tujuan medis; musk [wewangian]; pacar [pewarna kosmetik]; pasta untuk tangkai pisau
cukur; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat;
pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; pencucian vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; penetral untuk pengeritingan permanen; penghilang noda; pensil alis; pensil kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan
kosmetik; perasa buatan untuk minuman [Minyak Atsiri]; persiapan Binatu; persiapan Depilatory; persiapan Sun-tanning
[kosmetik]; persiapan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; persiapan dry-cleaning;
persiapan fumigasi [parfum]; persiapan grinding; persiapan kolagen untuk keperluan kosmetik; persiapan kosmetik untuk bulu
mata; persiapan kosmetik untuk mandi; persiapan kosmetik untuk perawatan kulit; persiapan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; persiapan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; persiapan make-up; persiapan mandi, bukan untuk keperluan
medis; persiapan meluruskan rambut; persiapan menghapus make-up; persiapan menghapus pernis; persiapan
menghilangkan warna; persiapan pembersihan; persiapan pemolesan; persiapan pengeritingan rambut; persiapan perataan
[kanji]; persiapan perawatan kuku; persiapan perendaman cucian; persiapan phytocosmetic; persiapan tabir surya; persiapan
untuk membersihkan gigi palsu; persiapan yang bersinar [semir]; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna kosmetik;
pewarna rambut; poles gigitiruan; pomades untuk keperluan kosmetik; potpourris [wewangian]; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; rias wajah; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun cukur; sabun deodoran; sabun
untuk keringat kaki; sabun untuk tekstil cerah; safrol; sampo kering; sediaan cukur; semprotan penyegar nafas; semprotan
rambut; soda pemutih; soda soda; strip napas menyegarkan; strip pemutih gigi; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu
pembersih untuk keperluan toilet; terpene [minyak esensial]; topeng kecantikan; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu===
===Candelabra [kandil]; Cangkir; Deodorising untuk penggunaan pribadi; Dispenser Sabun; Dispenser aerosol, bukan untuk
tujuan medis; Kasar spons untuk menggosok kulit; Peralatan air untuk membersihkan gigi dan gusi; Separator busa Toe untuk
digunakan dalam pedikur; Sisir; alat pembersih, tangan-dioperasikan; alat penekan celana; alat penguap parfum; bahan
polishing untuk membuat mengkilap, kecuali persiapan, kertas dan batu; bak cuci; bedak padat; botol; botol kaca [wadah];
botol lilin [pemegang]; bulu kuda untuk membuat kuas; buttonhooks; cangkir kertas atau plastik; cincin lilin; dienamel kaca,
bukan untuk bangunan; kaca menggabungkan konduktor listrik halus; kaca wol, selain untuk isolasi; kaca, tidak dikerjakan
atau setengah dikerjakan, kecuali kaca bangunan; kacamata [wadah]; kepala untuk sikat gigi listrik; keranjang untuk keperluan
rumah tangga; kosmetik peralatan; kotak sabun; kristal [Glassware]; kuas cukur; kuas kuku; kuas menggosok; kulit polishing;
lampu kaca [wadah]; lap untuk dibersihkan.; limbah wol untuk membersihkan; make-up menghapus peralatan; make-up spons;
mandi bayi, portabel; mangkuk kaca; mangkuk sup; mencuci papan; pakaian tandu; parfum pembakar; pemegang sabun;
pemegang spons; perangkat penyiraman; polishing kain; puff bedak; rambut untuk kuas; sarung tangan polishing; sarung
tangan untuk keperluan rumah tangga; sikat; sikat alis; sikat bulu mata; sikat gigi; sikat gigi, listrik; sikat kuda; sikat listrik,
kecuali bagian mesin; sikat rias; sisir bergigi besar untuk rambut; sisir kasus; sisir listrik; spatula kosmetik; spons untuk
keperluan rumah tangga; stoples kaca [carboys]; sumbat kaca===
===Alas kaki; Bayi ' celana [pakaian dalam]; Celana; Celana untuk pakai; Ear Muffs [pakaian]; Fitting dari logam untuk alas
kaki; Hairdressing capes; Kaus kaki; Manset; Muffs [pakaian]; Pakaian; Sarung tangan; Sepatu; Sol dalam; Sol untuk alas
kaki; Stoking; Tips untuk alas kaki; Tumit; alas kaki uppers; baju ketat; baju pelindung; bandana [neckerchiefs]; bodices
[pakaian dalam]; boneka [pakaian dalam]; bra; camisoles; celana boxer; celana ketat; corselets; footmuffs, tidak dipanaskan
dengan listrik; gabardines [pakaian]; galoshes; garter; gaun; gaun ganti; girdle; hati; heelpieces untuk alas kaki; heelpieces
untuk stoking; ikat kepala [pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; kaus kaki penyerap keringat; kombinasi [pakaian]; korset
[pakaian dalam]; legging [celana panjang]; legging [kaki Penghangat]; leher syal [Mufflers]; masker tidur; pakaian; pakaian jadi;
pakaian pengendara sepeda; pakaian penyerap keringat; pakaian renang; pakaian tahan air.; pakaian tidur [pakaian]; pakaian
untuk senam; perangkat non-slipping untuk alas kaki; piyama; rajutan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sepatu atau sandal
esparto; sepatu olahraga; slip [pakaian dalam]; stoking penyerap keringat; suspender kaus kaki; suspender stocking===
===Arch mendukung untuk alas kaki; Dispenser aerosol untuk tujuan medis; Dummies [teats] untuk bayi; Kemasan termal
untuk tujuan pertolongan pertama; Mikrodermabrasi aparat; Quad Canes untuk tujuan medis; Sabuk perut; Sepatu untuk
tujuan medis; Sling [mendukung perban]; Sol ortopedi; alas kaki ortopedi; alat pijat; alat pijat estetika; alat uji untuk tujuan
medis; alat vibromassage; anti-rematik cincin; aparat untuk pengobatan jerawat; artikel ortopedi; bantal pemanas, listrik, untuk
keperluan medis; bantal soporific untuk insomnia; bantal udara untuk tujuan medis; bantal untuk keperluan medis; bantalan
perut; bantalan udara untuk tujuan medis; bantalan untuk mencegah luka tekanan pada tubuh pasien; bersalin sabuk; botol
susu; botol susu dot; cincin tumbuh gigi; denyut nadi meter; frame berjalan untuk orang cacat; gelang anti rematik; gelang

Halaman 484 dari 595

karet orthodontik; gelang untuk tujuan medis; gelas bekam; gigi tiruan; instrumen akupunktur listrik; jarum akupunktur; kaki
pemisah untuk tujuan ortopedi; kasur persalinan; kasur udara untuk keperluan medis; katup botol susu; komposisi tubuh
monitor; kompresi pakaian; korset perut; korset untuk tujuan medis; kursi untuk keperluan medis atau gigi; label indikator suhu
untuk tujuan medis; lembaran inkontinensia; lidah pencakar; mendukung untuk kaki datar; menstruasi cangkir; payudara
buatan; pelindung pendengaran; penyumbat telinga [perangkat pelindung telinga]; peralatan olahraga fisik untuk tujuan medis;
peralatan orthodontik; peralatan terapi udara panas; perban lutut, ortopedi; perban untuk sendi, anatomis; perban, elastis;
pisau jagung; plester perban untuk keperluan ortopedi; pompa payudara; prostesis rambut; sabuk ortopedi; sabuk untuk tujuan
medis; sabuk, listrik, untuk tujuan medis; sarung tangan untuk pijat; selimut, listrik, untuk keperluan medis; sendok untuk
pemberian obat; sisir kutu; sphygmotensiometers; stoking untuk varices; tas air untuk tujuan medis.; telinga Picks; tempat tidur
hidrostatik untuk tujuan medis; tempat tidur panci; tempat tidur yang dibuat khusus untuk keperluan medis; termometer untuk
tujuan medis; terompet telinga; tidur vibrator; tubuh lemak monitor===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 11, Kanda-Mikuracho, Chiyoda-ku Tokyo 101-8606
: TANAKA Shinichiro
: c/o NAKAMURA & PARTNERS, Shin-Tokyo Bldg., 6F, 3-1, Marunouchi 3-chome,
Chiyoda-ku Tokyo 100-8355

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: VIRUSHUT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Disinfektan untuk penggunaan rumah tangga atau untuk keperluan kebersihan atau sanitasi; disinfektan untuk
penggunaan dapur; persiapan farmasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201534132
: 25/03/2020 00:00:00
:
: BE INTERNATIONAL MARKETING PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower Singapore 049712
: PINTAS PTE. LTD.
: 151 Chin Swee Road, #12-14 Manhattan House Singapore 169876

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BE THE LEGEND
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 35, 5, 38, 25, 30
:
===Air beling; Cuci soda, untuk membersihkan.; Gaultheria minyak; Kosmetik; Lipstik; Makanan perasa buatan [Essential
Oils]; Maskara; Minyak almond; Minyak mawar; Moustache lilin; Nail Seni stiker; Parfum; Pati untuk keperluan laundry; Sabun;
Shampoo; Wewangian; abu vulkanik untuk dibersihkan; air beraroma; air lavender; amber [parfum]; amonia [volatil alkali]
[deterjen]; amril; antiperspiran [perlengkapan mandi]; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; balsem,
selain untuk keperluan medis; batu apung; batu cukur [astringen]; batu penghalus; bulu mata palsu; cat kuku; dandan; dasar
untuk parfum bunga; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran untuk manusia atau untuk hewan;
deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; dokter gigi; dupa; ekstrak bunga [parfum];
ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; esensi badian; esensi halus; esensi mint [minyak esensial]; garam mandi, bukan
untuk keperluan medis; garam pemutih; gel pemutihan gigi; gel pijat, selain untuk keperluan medis; geraniol; glasir cucian;
glasir pati untuk keperluan binatu; grease untuk keperluan kosmetik; heliotropin; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik;
ionone [wewangian]; jaringan diresapi dengan lotion kosmetik; jaringan diresapi dengan persiapan menghilangkan make-up;
kain ampelas; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kapas untuk keperluan kosmetik; kasus lipstik; kayu beraroma;
kelonyo; kertas ampelas; kertas polishing; kit kosmetik; kondisioner rambut; kosmetik alis; krim kosmetik; krim pemoles; krim
pemutih kulit; kue perasa buatan [Minyak Atsiri]; kue sabun toilet; kuku palsu; kuku pernis penghilang; kulit quillaia untuk
mencuci; laundry pemutih; lilin cucian; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pemoles; lipgloss bibir; lotion rambut; lotion untuk
keperluan kosmetik; membersihkan kapur; memoles batu; mint untuk wewangian; minyak atsiri citron; minyak bergamot;
minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak ethereal; minyak lavender; minyak melati; minyak untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk parfum dan aroma; mouthwashes, bukan untuk
tujuan medis; musk [wewangian]; pacar [pewarna kosmetik]; pasta untuk tangkai pisau cukur; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pencucian cucian; pencucian mata,
bukan untuk tujuan medis; pencucian vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penetral untuk pengeritingan
permanen; penghilang noda; pensil alis; pensil kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perasa buatan untuk

: M0020201534007
: 25/03/2020 00:00:00
: 2020-031040 23/03/2020 JP
: FUMAKILLA LIMITED

540 Etiket

540 Etiket
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minuman [Minyak Atsiri]; persiapan Binatu; persiapan Depilatory; persiapan Sun-tanning [kosmetik]; persiapan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; persiapan dry-cleaning; persiapan fumigasi [parfum];
persiapan grinding; persiapan kolagen untuk keperluan kosmetik; persiapan kosmetik untuk bulu mata; persiapan kosmetik
untuk mandi; persiapan kosmetik untuk perawatan kulit; persiapan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; persiapan lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; persiapan make-up; persiapan mandi, bukan untuk keperluan medis; persiapan meluruskan rambut;
persiapan menghapus make-up; persiapan menghapus pernis; persiapan menghilangkan warna; persiapan pembersihan;
persiapan pemolesan; persiapan pengeritingan rambut; persiapan perataan [kanji]; persiapan perawatan kuku; persiapan
perendaman cucian; persiapan phytocosmetic; persiapan tabir surya; persiapan untuk membersihkan gigi palsu; persiapan
yang bersinar [semir]; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna kosmetik; pewarna rambut; poles gigitiruan;
pomades untuk keperluan kosmetik; potpourris [wewangian]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; rias
wajah; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun cukur; sabun deodoran; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk tekstil
cerah; safrol; sampo kering; sediaan cukur; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; soda pemutih; soda soda; strip
napas menyegarkan; strip pemutih gigi; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih untuk keperluan toilet;
terpene [minyak esensial]; topeng kecantikan; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; udara bertekanan kalengan untuk
keperluan pembersihan dan debu===
===Iklan; iklan melalui pesanan surat; memperbarui materi iklan; penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang itu dari situs web barang dagangan umum di jaringan komunikasi global; penyatuan, untuk kepentingan orang
lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat
dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan umum melalui pesanan melalui pos; penyewaan ruang
iklan; reproduksi dokumen; yang membawa bersama-sama, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak
termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang dari katalog
barang dagangan umum dengan cara telekomunikasi.===
===Suplemen diet albumin; air melissa untuk keperluan farmasi; air mineral untuk keperluan medis; air panas; akar manis
untuk keperluan farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; asam amino untuk
keperluan medis; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; biji rami untuk keperluan farmasi; bubuk mutiara untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak tumbuhan untuk keperluan farmasi; elixirs [sediaan farmasi];
enzim untuk keperluan medis; fermentasi susu untuk keperluan farmasi; garam air mineral; garam kalium untuk tujuan medis;
garam natrium untuk keperluan medis; garam untuk keperluan medis; gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk
keperluan medis; herbal merokok untuk keperluan medis; jujube, diobati; karang gigi untuk keperluan farmasi; kayu putih untuk
keperluan farmasi; kolagen untuk keperluan medis; kulit condurango untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis;
makanan biji rami untuk keperluan farmasi; makanan homogen yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi;
malt untuk keperluan farmasi; menggonggong untuk keperluan farmasi; mint untuk keperluan farmasi; minuman Diet
diadaptasi untuk tujuan medis; minuman obat; minuman susu malt untuk keperluan medis; minyak biji rami suplemen diet;
minyak ikan cod; obat-obatan untuk keperluan manusia; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pencernaan untuk keperluan
farmasi; permen untuk tujuan medis; permen, obat; persiapan anti-uric; persiapan elemen jejak untuk penggunaan manusia
dan hewan; persiapan enzim untuk keperluan medis; persiapan farmasi; persiapan lidah buaya untuk keperluan farmasi;
persiapan mandi untuk keperluan medis; persiapan vitamin; pil antioksidan; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk
keperluan diet atau medis; propolis untuk keperluan farmasi; ragi untuk keperluan farmasi; ramuan obat; royal jelly untuk
keperluan farmasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sel induk untuk tujuan medis; serat makanan; sirup untuk keperluan
farmasi; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; stick liquorice untuk keperluan farmasi; suplemen diet alginat; suplemen
diet biji rami; suplemen diet enzim; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet lesitin; suplemen diet
propolis; suplemen diet protein; suplemen diet ragi.; suplemen diet royal jelly; suplemen makanan kasein; suplemen makanan
mineral; suplemen makanan serbuk sari; suplemen nutrisi; susu almond untuk keperluan farmasi; teh herbal untuk tujuan
pengobatan; teh obat; tepung untuk keperluan farmasi; thymol untuk keperluan farmasi; zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan medis===
===Penyewaan Peralatan Telekomunikasi; Telekomunikasi; komunikasi dengan sistem audio atau video sirkuit tertutup;
memberikan layanan diskusi secara on-line; menyediakan akses ke database; menyediakan informasi, termasuk online,
tentang telekomunikasi.; menyediakan on-line chat room untuk jejaring sosial; transmisi Berita; transmisi pesan elektronik===
===Alas kaki; Bayi ' celana [pakaian dalam]; Celana; Celana untuk pakai; Ear Muffs [pakaian]; Fitting dari logam untuk alas
kaki; Hairdressing capes; Kaus kaki; Manset; Muffs [pakaian]; Pakaian; Sarung tangan; Sepatu; Sol dalam; Sol untuk alas
kaki; Stoking; Tips untuk alas kaki; Tumit; alas kaki uppers; baju ketat; baju pelindung; bandana [neckerchiefs]; bodices
[pakaian dalam]; boneka [pakaian dalam]; bra; camisoles; celana boxer; celana ketat; corselets; footmuffs, tidak dipanaskan
dengan listrik; gabardines [pakaian]; galoshes; garter; gaun; gaun ganti; girdle; hati; heelpieces untuk alas kaki; heelpieces
untuk stoking; ikat kepala [pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; kaus kaki penyerap keringat; kombinasi [pakaian]; korset
[pakaian dalam]; legging [celana panjang]; legging [kaki Penghangat]; leher syal [Mufflers]; masker tidur; pakaian; pakaian jadi;
pakaian pengendara sepeda; pakaian penyerap keringat; pakaian renang; pakaian tahan air.; pakaian tidur [pakaian]; pakaian
untuk senam; perangkat non-slipping untuk alas kaki; piyama; rajutan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sepatu atau sandal
esparto; sepatu olahraga; slip [pakaian dalam]; stoking penyerap keringat; suspender kaus kaki; suspender stocking===
===Madu; Makan gandum; Makanan Ringan berbasis sereal; Muesli; Propolis; Royal jeli; Sereal Bar; air laut untuk memasak;
batoknya gandum; batoknya jelai; bibit gandum untuk konsumsi manusia.; biskuit malt; bubur jagung; bubur jagung bubur
jagung; bumbu taman, diawetkan [bumbu]; couscous [semolina]; ekstrak malt untuk makanan; gandum hancur; gandum yang
dihancurkan; havermut; lada; makanan berbasis oat; malt untuk konsumsi manusia; minuman berbasis chamomile; minuman
berbasis cokelat; minuman berbasis kakao; minuman berbasis kopi; minuman cokelat dengan susu; minuman kopi dengan
susu; pala; perasa vanila untuk keperluan kuliner; permen peppermint; sereal bar protein tinggi; serpihan Oat; tepung kacang;
tepung terigu; vanillin [pengganti vanila]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201534736
: 25/03/2020 00:00:00
:
: SHENZHEN KISSON IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED

540 Etiket

: Floor 4, Block 1, Lingya Industrial Park, 1 Tangtou Road, Shiyan, Baoan District,
Shenzhen 518000 Guangdong Province
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Shenzhen King & Future Intellectual Property Agent Co., Ltd.
: Rm 666, 6F, Block D, Huahan Innovation Park, No. 16 Langshan Road, Nanshan
District, Shenzhen Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Picus
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 21
: ===Peralatan kaca yang dicat; diffusers minyak aromatik, selain diffusers buluh; keramik untuk keperluan rumah tangga;
minum botol untuk olahraga; ornamen cina; peralatan kosmetik.; teh Layanan [Tableware]; terinsulasi termal untuk makanan;
wadah dapur; wadah terisolasi panas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Laicheng Industrial Zone, Laiwu City 250000 Shandong Province
: QIANHUI IP ATTORNEYS
: 36F, Building A4-3, Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi Road,
High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DONGWO
: The Chinese characters “Dong” means “East” and “Wo” means “Fertile”. The whole mark has no
meaning.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 27
: ===Anyaman; Karpet; Tikar; kertas dinding; lapisan bawah karpet.; penutup lantai; tikar lantai; tikar lantai karet; tikar non-slip;
tikar yoga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201536083
: 25/03/2020 00:00:00
:
: Shandong Dongwo Environmental Protection And New Material Co., Ltd.

: M0020201536667
: 25/03/2020 00:00:00
:
: Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: Floor 1-3, Plant 9, Hongxin Industrial Park, No.1303 Guanguang Road, Guanlan
Street, Longhua District, Shenzhen Guangdong
: Unitalen Attorneys At Law
: Room 30703, 7th Floor, Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang
District 100004 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CyberMate
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 11
: ===Lampu kuman untuk memurnikan udara; gesekan pemantik untuk membakar gas; instalasi pemurnian air; pelembap untuk
radiator pemanas sentral.; pendingin untuk tungku; peralatan pendingin dan instalasi; peralatan pendingin dan mesin;
peralatan pendingin udara; radiator, listrik; tungku Solar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201536687
: 25/03/2020 00:00:00
:
: Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd.

540 Etiket

: Floor 1-3, Plant 9, Hongxin Industrial Park, No. 1303 Guanguang Road, Guanlan
Street, Longhua District Shenzhen, Guangdong
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unitalen Attorneys At Law
: Room 30703, 7th Floor, Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang
District 100004 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: XRow
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 11
: ===Alat penghilang bau udara; Instalasi AC; Peralatan pendingin udara; alat pendingin udara; filter untuk pendingin udara;
instalasi penyaringan udara; pemanas udara; pendingin udara untuk kendaraan; peralatan pemurni udara dan mesin.; udara
kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537096
: 25/03/2020 00:00:00
:
: FUJI CHEMICAL CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-33, Higashinoda-machi 3-chome, Miyakozima-ku, Osaka-shi Osaka 534-0023
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ETERNITYSILICA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1
: ===Agen penstabil tanah; agen pengerasan tanah; bahan kimia industri.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201537824
: 25/03/2020 00:00:00
:
: NingBo Yinzhou Beauty Storm Cosmetics Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: Room804, No.468 Taikang Middle Road, Yinzhou, Ningbo City 315000 Zhejiang
Province
: NINGBO ZHUANGHUAN INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO.,LTD.
: (Sci-Tech Park) Yimen Village, Jiangshan Town, Yinzhou, Ningbo City Zhejiang
Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Gichunxi
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 3, 35, 5, 8, 9, 42, 10, 44, 14, 18, 21, 25
: ===Bir; air mineral [minuman]; anggur barley [bir]; ekstrak buah non-alkohol; jus buah; koktail, non-alkohol.; minuman nabati;
minuman olahraga yang diperkaya protein; persiapan non-alkohol untuk membuat minuman===
===Kosmetik; Lipstik; Parfum.; Pembersih wajah; Shampoo; dupa; kosmetik untuk hewan; minyak ethereal; semprotan
penyegar nafas; topeng kecantikan===
===Layanan agen ekspor-impor; Publisitas; bantuan manajemen bisnis; iklan online di jaringan komputer; organisasi Fashion
Show untuk tujuan promosi; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan
komersial atau iklan; pemasaran; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa.; presentasi barang di
media komunikasi, untuk keperluan ritel===
===Suplemen nutrisi; makanan untuk bayi; minuman obat; pembalut; pernis gigi.; persiapan pembersihan lensa kontak;
persiapan pemurnian udara; sampo obat untuk hewan peliharaan; teh pelangsing untuk keperluan medis; zat diet yang
diadaptasi untuk penggunaan medis===
===Perkakas tangan, dioperasikan dengan tangan; alat cukur listrik; alat makan; alat tangan untuk pengeriting rambut;
gunting; gunting kuku, listrik atau non-listrik; pengeriting bulu mata; peralatan makan [pisau, garpu dan sendok]; peralatan
pencabutan, listrik dan non-listrik; setrika datar.===
===Program komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh.; aplikasi seluler yang dapat
diunduh; kacamata; kacamata hitam; kacamata keselamatan; kasus kacamata; lensa kontak; platform perangkat lunak
komputer, direkam atau didownload; publikasi elektronik, dapat diunduh===
===Layanan enkripsi data; Penelitian teknologi; desain interior; desain kemasan; inspeksi barang untuk kontrol kualitas;
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membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; menyediakan mesin pencari untuk internet; penelitian kosmetik;
penyimpanan data elektronik.; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]===
===Masker sanitasi untuk penggunaan medis; Peralatan gigi dan instrumen; alat pijat; alat pijat estetika; bahan jahitan; botol
bayi; kondom; peralatan dan instrumen medis.; prostesis rambut; sabuk perut===
===Layanan panti jompo; Layanan salon kecantikan; Pemijatan; berkebun.; konsultasi kecantikan; layanan visagists; manikur;
operasi plastik; perawatan hewan peliharaan; tata rambut dan salon kecantikan===
===Earrings; Logam mulia, tidak tempa atau semi-tempa; bros [perhiasan]; gelang [perhiasan]; jam alarm.; jam dan jam
tangan, listrik; jam tangan; perhiasan; temuan perhiasan; zamrud===
===Ransel; Tas; Tas perjalanan; alpenstocks.; batang bepergian; dompet saku; kasing kartu nama; kulit imitasi; payung; tas
untuk olahraga===
===Sisir; Spons make-up; gelas minuman; kosmetik peralatan; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; peralatan
pelepas make-up.; sikat gigi; sikat rias; spons toilet; teh Layanan [Tableware]===
===Kaus kaki; Kemeja; Pakaian dalam; Sepatu; Syal; girdle; pakaian; piyama; sarung tangan [pakaian]; topi menjadi
headwear.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538680
: 25/03/2020 00:00:00
: 40202001341W 20/01/2020 SG
: ASIAN CHILDREN SKINCARE INNOVATION CENTER PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 531A UPPER CROSS STREET, #04-95 HONG LIM COMPLEX Singapore 051531
: C&H IP LAW LIMITED
: 77 HIGH STREET, HIGH STREET PLAZA Singapore 179433

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ACSIC ASIAN CHILDREN SKINCARE INNOVATION CENTER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 3, 21, 5
: ===Iklan luar ruangan; Layanan agen ekspor-impor; Lelang; Pemasaran; Publisitas; konsultasi organisasi bisnis; penyajian
barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan Jasa;
produksi, organisasi, dan presentasi peragaan busana untuk tujuan periklanan atau promosi; promosi penjualan untuk orang
lain.===
===Kosmetik; Pasta gigi; Shampoo; busa mandi.; masker Kecantikan; minyak esensial; pasta abrasif; persiapan Fragrancing
udara; persiapan pembersihan; sediaan polishing===
===Chinaware; Peralatan untuk keperluan rumah tangga; Sikat gigi.; Sisir; barang pecah belah untuk keperluan dapur; kapal
minum; kosmetik peralatan; kotak untuk membagikan handuk kertas; peralatan toilet; perangkat listrik untuk menarik dan
membunuh serangga===
===Salep obat; balsem obat; bayi ' Celana Popok; dupa pengusir nyamuk; jaringan diresapi dengan persiapan antibakteri;
krim anti-gatal; makanan untuk bayi; persiapan pemurnian udara.; pestisida; popok bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.205, Shuanggao Road, Qiqiao Town, Gaochun County, Nanjing Jiangsu
: Hangzhou Wuzhou Trademark Service Co., Ltd.
: 503-510, 5F, West Block, Julong Building, No. 9, Hangda Road, Xihu District,
Hangzhou Zhejiang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Cleace
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik; Krim sepatu; Sabun; dokter gigi.; persiapan Binatu; persiapan pembersihan; potpourris [wewangian]; sampo
untuk hewan peliharaan [persiapan perawatan non-obat]; sediaan polishing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539223
: 25/03/2020 00:00:00
:
: JIANGSU AOGRAND GROUP INC.

Alamat Pemohon

: 205 SHUANGGAO RD., QIQIAO IND. PARK, GAOCHUN NANJING

: M0020201539135
: 25/03/2020 00:00:00
:
: Jiangsu Aoguang Daily Chemical Group Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 489 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hangzhou Wuzhou Trademark Service Co., Ltd.
: 503-510, 5F, West Block, Julong Building, No. 9, Hangda Road, Xihu District,
Hangzhou Zhejiang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Joby
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik; Krim sepatu; Sabun; dokter gigi.; persiapan Binatu; persiapan pembersihan; potpourris [wewangian]; sampo
untuk hewan peliharaan [persiapan perawatan non-obat]; sediaan polishing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201539297
: 25/03/2020 00:00:00
: 42743229 02/12/2019 CN dan 42752791 02/12/2019 CN dan
42758799 02/12/2019 CN
: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen
: NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.
: 11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 North Third Ring Road East
100013 Dongcheng District, Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HUAWEI Community
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 38, 41, 42
: ===Layanan konferensi video; Menyediakan forum online; komputer yang dibantu transmisi pesan dan gambar; komunikasi
konferensi video; komunikasi melalui telepon selular; komunikasi oleh terminal komputer; komunikasi radio.; layanan
konferensi audio yang dioperasikan dari jarak jauh; layanan papan buletin elektronik (layanan telekomunikasi); layanan
telekonferensi; menyediakan akses ke database; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global (penyedia
layanan); menyediakan forum online untuk mentransfer informasi antara pengguna komputer; menyediakan koneksi
telekomunikasi ke jaringan komputer global; menyediakan ruang obrolan online untuk jejaring sosial; transmisi file digital===
===Layanan instruksi; Mengajar; layanan klub (hiburan atau pendidikan).; majalah komprehensif yang disediakan secara
online, tidak dapat diunduh; mengatur dan melakukan Simposium; mengatur dan melakukan di-orang Forum pendidikan;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi
elektronik online, tidak dapat didownload; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; publikasi elektronik online buku dan
jurnal; publikasi online buku dan jurnal elektronik===
===Komputasi awan; Studi proyek teknis; cadangan data di luar situs; desain dan pengembangan aplikasi perangkat lunak
ponsel; desain perangkat lunak komputer; instalasi perangkat lunak komputer; konsultasi dalam desain dan pengembangan
perangkat keras komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi telekomunikasi; konversi data atau
dokumen dari fisik ke media elektronik; konversi data program komputer dan data (bukan konversi fisik); membuat dan
memelihara situs web untuk orang lain; menyediakan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs
web.; menyediakan mesin pencari untuk internet; pemantauan sistem komputer dengan akses remote; pemeliharaan
perangkat lunak komputer; penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang lain; penelitian di bidang teknologi
telekomunikasi; penelitian ilmiah; penyimpanan data elektronik; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS); platform sebagai
layanan (PaaS); riset teknologi; teknologi informasi (IT) konsultasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539941
: 25/03/2020 00:00:00
:
: CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO BUREAU

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.168, Yinggang East Road, Qingpu District 100031 Shanghai City
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO

540 Etiket

Halaman 490 dari 595

566

Arti Bahasa

: The first Chinese character “ZHONG” means “middle”. The second Chinese character “GUO” means
“state”. The third Chinese character “GUO” means “state”. The fourth Chinese character “JI” means
“boundary”. The fifth Chinese character means “JIN” means “enter”. The sixth Chinese character “KOU”
means “mouth”. The seventh Chinese character “BO” means “plentiful”. The eighth Chinese character
“LAN” means “view”. The ninth Chinese character “HUI” means “meeting”. The whole sentence
consisted by the mentioned nine Chinese characters mean “CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO”.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 38, 41
: ===Iklan; Pemasaran; audit keuangan; iklan luar ruangan; iklan televisi; konsultasi manajemen personil; layanan grosir untuk
farmasi, kedokteran hewan dan persiapan sanitasi dan pasokan medis.; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan;
mesin kantor dan penyewaan peralatan; organisasi pameran perdagangan untuk tujuan komersial atau periklanan; publikasi
teks publisitas; sewa ruang iklan===
===Penyiaran nirkabel; pengiriman pesan.===
===Pembinaan [pelatihan]; layanan kebun zoologi; layanan penerbitan video digital, audio, dan hiburan multimedia; layanan
penerjemah bahasa; layanan penghibur; layanan pustaka seluler; melakukan tur berpemandu; mengatur dan melakukan
bahasa sehari-hari; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan kongres; mengatur dan menyelenggarakan seminar;
menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh;
organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; permainan sewa peralatan; sewa aquaria dalam ruangan.; sewa
lapangan olahraga; sewa mainan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201544234
: 25/03/2020 00:00:00
: 2019-154959 27/11/2019 JP
: FUJI CHEMICAL CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-33, Higashinoda-machi 3-chome, Miyakozima-ku, Osaka-shi Osaka 534-0023
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: WATER DREAM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1
: ===Bahan kimia industri; agen kimia; agen kimia impregnasi permukaan untuk beton; agen pelindung beton, kecuali cat dan
minyak; bahan waterproofing berbasis silikat untuk pelapis.; komposisi kimia waterproofing untuk beton; waterproofing
komposisi kimia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201544278
: 25/03/2020 00:00:00
: 2019-154958 27/11/2019 JP
: FUJI CHEMICAL CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-33, Higashinoda-machi 3-chome, Miyakozima-ku, Osaka-shi Osaka 534-0023
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PORT GLASS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1
: ===Bahan kimia industri; agen kimia; agen kimia impregnasi permukaan untuk beton; agen pelindung beton, kecuali cat dan
minyak; bahan waterproofing berbasis silikat untuk pelapis.; komposisi kimia waterproofing untuk beton; waterproofing
komposisi kimia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201299560
: 26/03/2020 00:00:00
:
: Cree, Inc.

Alamat Pemohon

: 4600 Silicon Drive Durham, NC 27703

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 491 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jason M. Vogel Kilpatrick Townsend & Stockton LLP
: 1114 Avenue of the Americas, The Grace Building New York NY 10036-7703

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Wolfspeed
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 40, 9, 42
: ===Layanan Dukungan teknis, yaitu memberikan saran teknis yang berkaitan dengan pembuatan bahan semikonduktor dan
perangkat.; Layanan manufaktur kustom untuk orang lain di bidang perangkat semikonduktor; Makanan Merokok; Perakitan
bahan disesuaikan untuk orang lain; Woodworking; air mengobati; informasi pemrosesan material; insinerasi limbah dan
sampah; kaca optik grinding; kertas memperlakukan; kulit bekerja; membingkai karya seni; menyediakan informasi perawatan
bahan semikonduktor; pembuatan Custom komponen diformat untuk interoperabilitas di seluruh dunia untuk microwave akses
(WiMax) standar; pembuatan kustom amplifier; pembuatan kustom dari Transistor efek medan semikonduktor logam
(MESFETS); pembuatan kustom dari perangkat microwave frekuensi radio dan komponen di dalamnya; pembuatan kustom
dari transistor; pembuatan kustom komponen komunikasi nirkabel; pembuatan kustom semikonduktor oksida logam menyebar
lateral (LDMOS); penembakan tembikar; pengembangan film fotografis; pengolahan bahan bakar; pengolahan bahan obat;
pengolahan dan penanganan reagen kimia; pengolahan logam; produksi energi; selesai pengupasan; sewa Generator; teknisi
gigi (Jasa a-); tekstil tahan air; udara menyegarkan; ukiran===
===Chip; Dioda; Ilmiah, bahari, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, pengecekan
(pengawasan), peralatan dan instrumen pengajaran yang menyelamatkan jiwa dan mengajar; Sirkuit listrik, yaitu, sirkuit listrik,
penutup sirkuit listrik, pembuka sirkuit listrik, switch sirkuit listrik; Transistor; alat pemadam kebakaran; alat untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; catu daya; chip semikonduktor; dari barang tersebut.; mekanisme untuk
peralatan yang dioperasikan dengan koin; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, dan komputer; operator data
magnetik, cakram rekaman; peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau
mengendalikan listrik; perangkat elektronik, yaitu, semikonduktor rektifikasi dan Schottky dioda untuk aplikasi daya tinggi dan
kehilangan switching rendah; perangkat frekuensi radio (RF); perangkat semikonduktor; perangkat switching daya; saklar
listrik, pengendali listrik; wafer semikonduktor; wafer semikonduktor, bahan dan perangkat yang terdiri dari silikon karbida dan
galium nitrida===
===Arsitektur; Desain frekuensi radio dan perangkat microwave dan komponen, transistor, komponen komunikasi nirkabel,
Amplifier, semikonduktor oksida logam menyebar lateral (LDMOS), Transistor efek medan semikonduktor logam (MESFETS),
dan komponen yang diformat untuk interoperabilitas seluruh dunia untuk microwave akses (WiMax) standar; Desain
pengecoran kontrak, pengujian dan layanan dukungan rekayasa di bidang bahan semikonduktor dan perangkat.; Fisika;
Layanan teknik di bidang bahan semikonduktor dan perangkat; Menimbang barang untuk orang lain; Pengujian bahan
semikonduktor dan perangkat; Proyek teknis penelitian bahan semikonduktor dan perangkat; desain kemasan; kontrol
kualitas; mendesain pakaian; mengotentikasi karya seni; merancang seni grafis; penelitian biologi; penelitian dan
pengembangan bahan semikonduktor dan perangkat untuk orang lain; penelitian kimia; pengujian material; penyemaian awan;
peramalan cuaca===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530598
: 26/03/2020 00:00:00
:
: Cree, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4600 Silicon Drive Durham NC 27703
: Kilpatrick Townsend & Stockton LLP
: 1100 Peachtree Street, Suite 2800, Mailstop: IP Docketing - 22 Atlanta GA 30309

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: WOLFSPEED
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 40, 9, 42
: ===Layanan Dukungan teknis, yaitu memberikan saran teknis yang berkaitan dengan pembuatan bahan semikonduktor dan
perangkat.; Layanan manufaktur untuk orang lain di bidang perangkat semikonduktor; Perakitan bahan disesuaikan untuk
orang lain; menyediakan informasi perawatan bahan semikonduktor; pembuatan Amplifier untuk orang lain; pembuatan
frekuensi radio dalam perangkat microwave dan komponen, sirkuit terpadu microwave monolitik (MMIC) telanjang mati;
pembuatan komponen komunikasi nirkabel; pembuatan komponen yang diformat untuk interoperabilitas di seluruh dunia untuk
standar akses microwave untuk orang lain; pembuatan transistor untuk orang lain; terpisah broadband mati, terpisah telanjang
mati untuk orang lain===
===Chip sirkuit terpadu; Dioda; Sirkuit listrik, yaitu, sirkuit listrik, penutup sirkuit listrik, pembuka sirkuit listrik, dan modul daya.;
Transistor; chip semikonduktor; microwave menghasilkan perangkat untuk keperluan industri, yaitu, sirkuit terpadu microwave;
perangkat semikonduktor; perangkat switching transistor daya; saklar listrik, pengendali listrik; wafer semikonduktor, yaitu,
wafer semikonduktor silikon karbida, perangkat frekuensi radio (RF), yaitu, dikemas sirkuit terpadu microwave monolitik
(MMIC), dikemas transistor diskrit, perangkat semikonduktor dalam sifat MMIC telanjang mati, mati broadband diskrit, dan mati
telanjang diskrit===
===Desain frekuensi radio dan microwave perangkat dan komponen dalam sifat dikemas monolitik sirkuit terpadu microwave

540 Etiket

Halaman 492 dari 595

(MMIC), dikemas transistor diskrit, MMIC mati telanjang, mati broadband diskrit, mati telanjang diskrit untuk orang lain,
transistor, komponen komunikasi nirkabel, Amplifier, semikonduktor oksida logam menyebar lateral (LDMOS), Transistor efek
Lapangan semikonduktor logam (MESFETS), dan komponen yang diformat untuk interoperabilitas di seluruh dunia untuk
standar akses microwave; Desain pengecoran kontrak, pengujian dan layanan dukungan rekayasa di bidang bahan
semikonduktor dan perangkat.; Layanan rekayasa di bidang bahan semikonduktor dan perangkat, yaitu, silikon karbida
dan/atau daya nitrida galium dan sistem nirkabel; Pengujian bahan semikonduktor dan perangkat, yaitu, silikon karbida
dan/atau daya nitrida galium dan sistem nirkabel; Proyek teknis penelitian bahan semikonduktor dan perangkat, yaitu, silikon
karbida dan/atau daya nitrida galium dan sistem nirkabel; desain kemasan; penelitian dan pengembangan bahan
semikonduktor dan perangkat, yaitu, silikon karbida dan/atau galium nitrida listrik dan sistem nirkabel untuk orang lain===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530650
: 26/03/2020 00:00:00
: 2057474 13/12/2019 AU
: Sky Chain Trading Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3806 Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong
: CENTURY PLAZA TRADING PTY. LTD.
: Level 53, 101 Collins Street Melbourne VIC 3000

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Cuisine pro
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 21, 8
: ===Alat Makan; Bakeware; Belanda oven; Dispenser adonan, grills, selimut panggangan dan keranjang kawat; Dispenser
semprot untuk disinfektan dan larutan pembersih yang dijual kosong; Guci; Kendi; Kompor tekanan, non-listrik; Layanan kopi
di alam peralatan makan; Layanan teh dalam sifat peralatan makan; Mangkuk; Mesin uap makanan, non-listrik; Mixer
makanan dapur non-listrik; Mug; Olesi sendok untuk penggunaan dapur; PIN bergulir; Paris keju; Pie panci; Pie server;
Pitchers; SKIMMERS, peralatan rumah tangga; Shaker koktail dan pengaduk; Trivet; baking piring; bawang putih menekan;
besi wafel, non-listrik; blok pisau; botol; botol minum; buah muddlers; bumbu rak; cangkir teh; cekungan dalam sifat mangkuk;
ceret teh, non-elektrik; cetakan es batu; cetakan masakan; cincin serbet; cincin telur; colanders; confectioners dekorasi tas;
corkscrews; dapat digunakan kembali penyegelan diri untuk penggunaan rumah tangga untuk mangkuk, cangkir, wadah dan
penyimpanan makanan; decanters; dekorasi kue set dijual sebagai unit yang terdiri terutama dari dekorasi tabung, Coupler
dan Tips; ember anggur; ember es; es krim sendok; garam dan merica Shaker; garpu memasak; gelas; gelas anggur; gelas
minum, yaitu Tumbler; gelas minuman; griddles, non-listrik; guci kue; hidangan casserole; hidangan keju mencakup; kaca
Stoppers untuk botol; kentang ricer; keranjang kukis; kerupuk kacang; kontainer rumah tangga untuk makanan; kopi penggiler,
tangan dioperasikan; kotak makan siang; kue piring; kue server; kue sikat; labu; lada penggiler; layar memerciki, peralatan
dapur; malas hari; mangkuk sup; mashers sayuran; melayani garpu; melayani sendok; memasak Strainers; memasak sendok;
memotong papan untuk digunakan dapur; mentega piring dan mentega penutup piring; menyajikan hidangan; minum cangkir
dan piring; mortir dan alu untuk penggunaan dapur; nampan es batu; non-listrik buah dan sayuran Juicer; non-listrik kopi pot,
bukan dari logam mulia; omelet pembuat, non-listrik; ovenware; pabrik garam dan merica, tangan dioperasikan; panci; panci
kue; panci memasak; panci memasak set; papan keju set terdiri dari papan keju dengan ukuran yang berbeda; parut untuk
penggunaan dapur; pembuat kopi, non-listrik; pembuat pasta non-listrik untuk penggunaan domestik; pembuka anggur;
pembuka botol; pembuluh Dewar dan botol; pemburu telur; pemegang serbet; pemegang tusuk gigi; pemotong papan;
pencampuran mangkuk; pencampuran sendok; pencicit anggur (siphons dan pipet); pendingin portabel non-elektrik; pengaduk
minuman; pengikis panci dan panci; penjepit dapur; penjepit es; penjepit gula; penjepit salad; penutup piring; peralatan masak
untuk digunakan dalam oven microwave; peralatan masak yaitu memanggang panci; peralatan rumah tangga yaitu Turners;
perkolator kopi, non-listrik; piring; piring keju dan melayani piring; pisau bersandar; pisau penyelenggara; pot kopi, non-listrik;
pot lada; pot memasak; pot teh bukan logam mulia; pourers botol; pourers minuman beralkohol; ramekins; roti keranjang untuk
keperluan rumah tangga; roti papan; roti sampah; salad mangkuk; sarang Jepang kotak makanan (jubako); sayuran
menyajikan hidangan; sendok dapur; sendok untuk melayani atau portioning kopi, adonan kue dan es krim; servingware untuk
melayani makanan dan minuman; set tabung; set teh; soapstone batu untuk dingin wiski; spatula untuk digunakan sebagai
peralatan dapur; stoples kaca; tabung teh; tangan alat dapur dioperasikan untuk makanan aberlenggak; tangan yang
dioperasikan penggiler makanan; tangan yang dioperasikan saringan dan Ayak; teh infusers; telur, non-listrik; untuk keperluan
rumah tangga; vas bunga; wadah dapur; wadah penyimpanan plastik untuk keperluan rumah tangga; wajan penggorengan;
whisks; whisks makanan, non-listrik; woks, non-listrik.===
===Alat mengasah pisau; Barbekyu branders; Choppers bawang putih, non-listrik; Meja alat makan, yaitu, garpu, sendok dan
pisau; Pengasah pisau; alat tangan untuk digunakan dalam ukiran atau dekorasi labu, Mini Pumpkins, labu, dan buah-buahan
dan sayuran lainnya, yaitu, pisau, gergaji, sendok, pahat dan latihan; daging pelunak dalam bentuk dapur mallets.; dapat
Openers, non-listrik; dari zesters; es pilihan; flatware, yaitu, garpu, sendok dan pisau; melayani pisau; mentega pengeriting;
pemangkasan pisau; pembuka tiram; pemotong kue; pengiris pizza; penyebar dalam sifat pisau kecil untuk keju; pisau Meja;
pisau baja; pisau buah; pisau dapur; pisau menangani; pisau rumah; pizza pemotong, non-listrik; roti pisau; sayur Peelers,
non-listrik; sayur pisau; set pisau keju terdiri dari pisau keju dengan ukuran yang berbeda; slicers keju, non-listrik; slicers
sayuran; slicers telur, non-listrik; tangan dioperasikan pemotong pasta; tangan peralatan dapur yang dioperasikan untuk
dicing, mengiris dan memotong makanan; ukiran garpu; ukiran pisau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: M0020201531769
: 26/03/2020 00:00:00
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: HAN, YOUNG DONG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 385-1003, 17, Cheongnahanul-ro, Seo-gu Incheon
:
: #711 Doosan Weve Pavilion, 58 Susong-dong, Jongno-gu Seoul 03150

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AKITZ
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 8
: ===Electric bulu mata pengeriting; Pisau cukur; Pisau cukur listrik; alat tindik telinga; besi crimping; gunting jenggot; gunting
kuku; gunting kuku listrik; gunting rambut elektrik; gunting rambut non-listrik untuk penggunaan pribadi; kasus cukur; kasus
pisau cukur.; kuku file; penjepit keriting; pisau cukur non-listrik; polishers kuku listrik; rambut memotong gunting; rambutmenghapus pinset===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201532358
: 26/03/2020 00:00:00
:
: Yassin Osman Bellaede Weyer

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jüdestraße 13a 52134 Herzogenrath
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 5
: ===Perlengkapan mandi; pembersihan dan Fragrancing persiapan; sabun dalam bentuk cair.; sabun dan gel===
===Persiapan higienis dan artikel; obat dan pembersih sabun dan deterjen.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201533893
: 26/03/2020 00:00:00
: 43593901 06/01/2020 CN
: ShenZhen Mobai Technology Limited

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1st FL South, 3rd Building, Dezhong Industrial Park, Wuhe Avenue, Bantian Street,
Longgang District, 518000 Shenzhen City, Guangdong Province
: BORSAM INTELLECTUAL PROPERTY LTD.
: Room 1002, Keji Bldg., IECP, 105 Meihua Rd., Futian, Shenzhen Guangdong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Smatree
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18
: ===Handbags; Tas; Tas sekolah; kulit binatang; payung; ransel; tali kulit; tas bepergian; tongkat berjalan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201534382
: 26/03/2020 00:00:00
:
: Foshan Sitzone Furniture Co.,Ltd.

540 Etiket

: No.7, Chaohai Road, Xiqing Village, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City
Guangdong Province
: Jiaquan IP Law Firm Jiangmen Branch
: Room 4101-4119, Building 2, Wanda Plaza, Pengjiang District, Jiangmen 529000
Guangdong
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SITZONE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 20
: ===Bantal; Perabotan kantor; mebel; pintu untuk furnitur; rotan.; sofa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 2 Linhua Road, Linquan County, Fuyang City 236400 Anhui Province
:
: Baihuozhan Office Building, Yingzhou south Road, Yingzhou District, Fuyang City
Anhui Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1
: ===Pupuk.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201534745
: 26/03/2020 00:00:00
:
: ANHUI JINMEI ZHONGNENG CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

: M0020201535173
: 26/03/2020 00:00:00
:
: Changzhou Huasen Medical Devices Co.,Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: No.5 Longxiang Road, Nanxiashu street, Wujin national high tech Industrial
Development Zone, Changzhou City Jiangsu Province
:
: Room 311-1, building 16, Tian’an Digital City, No. 588, Changwu South Road, Wujin
national high tech Industrial Development Zone, Changzhou City Jiangsu

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: WASTON MEDICAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10
: ===Implan fiksasi tulang biodegradable; Peralatan gigi dan instrumen; artikel ortopedi; bahan jahitan.; botol susu; elektroda
medis; furnitur medis khusus; graft bedah buatan; kontrasepsi non kimia; kotak perangkat medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535209
: 26/03/2020 00:00:00
: 2020-017610 19/02/2020 JP
: Shiseido Company, Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku Tokyo 104-0061
:
: Marunouchi Park Building, 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8222

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Lifeblood Research
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 3
: ===Bahan kimia; Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik, sabun, wewangian dan produk industri; Pupuk;

540 Etiket

asam lemak yang lebih tinggi; kertas uji kimia; kolagen yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan kosmetik;
pemanis buatan; persiapan kimia untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; persiapan yang mengatur pertumbuhan
tanaman; protein untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik.; tepung dan pati untuk keperluan industri; tepung dan pati
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untuk keperluan industri untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik===
===Kosmetik; Sabun; bulu mata palsu; cotton buds untuk tujuan kosmetik.; dokter gigi; kapas untuk tujuan kosmetik; kuku
palsu; parfum, dupa dan wewangian===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535606
: 26/03/2020 00:00:00
: 2020-017609 19/02/2020 JP
: Shiseido Company, Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku Tokyo 104-0061
:
: Marunouchi Park Building, 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8222

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Lifeblood Beauty Science
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 3
: ===Bahan kimia; Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik, sabun, wewangian dan produk industri; Pupuk;
asam lemak yang lebih tinggi; kertas uji kimia; kolagen yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan kosmetik;
pemanis buatan; persiapan kimia untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; persiapan yang mengatur pertumbuhan
tanaman; protein untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik.; tepung dan pati untuk keperluan industri; tepung dan pati
untuk keperluan industri untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik===
===Kosmetik; Sabun; bulu mata palsu; cotton buds untuk tujuan kosmetik.; dokter gigi; kapas untuk tujuan kosmetik; kuku
palsu; parfum, dupa dan wewangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201535845
: 26/03/2020 00:00:00
:
: Jinan Liangong Testing Technology Co., Ltd

540 Etiket

540 Etiket

: No. 3-3, Southern District of Meilihu Industrial Park, Huaiyin District, Jinan City,
Shandong Province,
: SHAN DONG FANG YU SHANG BIAO SHI WU SUO YOU XIAN GONG SI
: Room 904, Building 1, Yinzuo Zhongxin, No. 22799, Jingshi Road, Huaiyin District,
Jinan City Shandong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LIANGONG TESTING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Peralatan analisis makanan; alat uji material dan mesin; elektrolit.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3-1-30, Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo 107-8577
: KUGA Takahiro
: c/o Shiga International Patent Office, GranTokyo South Tower, 1-9-2, Marunouchi,
Chiyoda-ku Tokyo 100-6620

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 9, 41
: ===Layanan eceran atau layanan grosir untuk farmasi, persiapan dan sanitasi veteriner dan perlengkapan medis; Layanan
eceran atau layanan grosir untuk makanan dan minuman; Layanan eceran atau layanan grosir untuk mesin listrik dan
aparatus; Layanan eceran atau layanan grosir untuk teh, kopi dan kakao; Layanan iklan dan publisitas; Layanan retail atau
layanan grosir untuk minuman berkarbonasi [minuman menyegarkan] dan minuman jus buah non-alkohol; Layanan ritel atau

: M0020201536469
: 26/03/2020 00:00:00
:
: Avex Inc.

540 Etiket
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layanan grosir untuk barang; Layanan ritel atau layanan grosir untuk popok; Manajemen Bisnis; Transkripsi; agen eksporimpor; agen tenaga kerja; analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; fungsi kantor, yaitu pengajuan, khususnya
dokumen atau pita magnetik; kompilasi informasi ke dalam database komputer; layanan administrasi kantor untuk penerimaan
gedung; layanan administratif untuk klub penggemar; layanan agen bakat; layanan ritel atau layanan grosir untuk alas kaki;
layanan ritel atau layanan grosir untuk alat musik dan catatan fonograf; layanan ritel atau layanan grosir untuk alat tangan
berbilah atau runcing, alat tangan dan perangkat keras logam; layanan ritel atau layanan grosir untuk artikel pribadi; layanan
ritel atau layanan grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan ritel atau layanan grosir untuk bahan bakar; layanan ritel
atau layanan grosir untuk bahan bangunan; layanan ritel atau layanan grosir untuk batu mulia semi-tempa dan imitasi mereka;
layanan ritel atau layanan grosir untuk beras dan sereal; layanan ritel atau layanan grosir untuk berbagai barang di setiap
bidang pakaian, makanan dan minuman, dan barang-barang rumah tangga, termasuk membawa bersama-sama, untuk
kepentingan orang lain, barang-barang tersebut, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut; layanan ritel atau layanan grosir untuk bunga [alami] dan pohon; layanan ritel atau layanan grosir
untuk daging; layanan ritel atau layanan grosir untuk fitting joinery; layanan ritel atau layanan grosir untuk furnitur; layanan ritel
atau layanan grosir untuk hewan peliharaan.; layanan ritel atau layanan grosir untuk jam, jam tangan dan kacamata [kacamata
dan kacamata]; layanan ritel atau layanan grosir untuk kain tenun dan tempat tidur; layanan ritel atau layanan grosir untuk
kendaraan bermotor roda dua; layanan ritel atau layanan grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan ritel atau layanan grosir
untuk kosmetik, perlengkapan mandi, dentifrices, sabun dan deterjen; layanan ritel atau layanan grosir untuk mainan, boneka,
mesin permainan dan peralatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk makanan laut; layanan ritel atau layanan grosir untuk
makanan olahan; layanan ritel atau layanan grosir untuk materi cetak; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin pertanian,
alat dan persediaan; layanan ritel atau layanan grosir untuk minuman keras; layanan ritel atau layanan grosir untuk mobil;
layanan ritel atau layanan grosir untuk pakaian; layanan ritel atau layanan grosir untuk peralatan dapur, alat pembersih dan
peralatan cuci; layanan ritel atau layanan grosir untuk peralatan fotografi dan komposisi kimia untuk digunakan dalam
mengembangkan foto; layanan ritel atau layanan grosir untuk peralatan ritual; layanan ritel atau layanan grosir untuk permen,
roti dan roti; layanan ritel atau layanan grosir untuk sayuran dan buah-buahan; layanan ritel atau layanan grosir untuk sepeda;
layanan ritel atau layanan grosir untuk susu; layanan ritel atau layanan grosir untuk tas dan kantong; layanan ritel atau layanan
grosir untuk tikar tatami; layanan singkatan; manajemen bisnis hotel; memberikan bantuan bisnis kepada orang lain dalam
pengoperasian peralatan pengolahan data yaitu, komputer, mesin ketik, teleks dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan
informasi Ketenagakerjaan; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan informasi tentang iklan surat
kabar; memberikan informasi tentang langganan surat kabar; memberikan saran dan informasi tentang merchandising;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan
perangko perdagangan; mengatur langganan surat kabar; pelelangan; penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin penjual
otomatis; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi; penyusunan laporan keuangan; reproduksi dokumen; riset atau analisis
pemasaran===
===Egg-candlers; Headphone; Kacamata; Mesin Fotocopy foto; Mesin fotografis dan aparatus; Mesin optik dan peralatan;
Mesin sinematografi dan peralatan; Penyumbat telinga untuk perenang; Register tunai; alat ukur atau pengujian mesin dan
instrumen; aplikasi piranti lunak; asisten digital pribadi dalam bentuk jam tangan; baterai dan sel; baterai surya; berkala
elektronik; catatan fonograf; direkam cakram video dan kaset video; distribusi listrik atau mesin kontrol dan peralatan; dvd
audio dan video yang direkam; elektron tabung; elemen semi konduktor; file video dan gambar yang dapat diunduh; film
sinematografi terbuka; helm pelindung; helm pelindung untuk olahraga; helm sepeda; helm untuk pengendara sepeda motor;
instrumen matematika; jam waktu [perangkat perekaman waktu]; kabel listrik dan kabel; kacamata hitam; kacamata opera;
kasus untuk ponsel atau smartphone; konverter putar; menghitung koin atau mesin penyortiran; mesin dan peralatan
telekomunikasi; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; mesin elektronik, yaitu, komputer, kamus elektronik genggam,
perangkat keras komputer, monitor televisi, pemutar audio digital, pemutar DVD, kamera digital, kamera video, camcorder dan
speaker audio; mesin kantor kartu meninju; mesin voting; metronom; mousepads (mousepads); pengubah fase; penutup untuk
ponsel atau smartphone; penyumbat telinga untuk penyelam; peralatan cetak biru; peralatan pemeriksaan prangko; perangkat
lunak permainan rumah; perangkat lunak untuk ponsel atau smartphone; perangkat untuk merekam waktu yang dihabiskan
untuk pekerjaan; program komputer; program permainan komputer; program permainan untuk mesin permainan video rumah;
program permainan untuk mesin video game arcade; program permainan untuk ponsel atau smartphone; publikasi elektronik
dalam bentuk buletin elektronik; publikasi elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik.; regulator untuk scuba diving;
rekaman suara musik yang dapat diunduh; sabuk berat untuk scuba diving; sirkuit elektronik dan CDROM yang direkam
dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; sirkuit elektronik dan CDROM yang direkam dengan program
untuk permainan genggam dengan tampilan kristal cair; sirkuit elektronik, tidak termasuk yang direkam dengan program
komputer; slide film Gunung; slide terbuka film; smartphone; tali leher dan potongan leher untuk ponsel atau smartphone; tali
untuk ponsel atau smartphone; tangki udara untuk scuba diving; telepon telinga; unit efek listrik dan elektronik untuk alat musik
listrik atau elektronik; waktu dan tanggal mesin Stamping===
===Fotografi; Jasa agen tiket [hiburan]; Lotere operasi; Pemesanan kursi untuk pertunjukan; Penyewaan mesin dan peralatan
hiburan; Penyewaan televisi; Terjemahan; arah atau penyajian drama; gua untuk penerimaan publik; interpretasi bahasa;
layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan karaoke melalui jaringan telekomunikasi; layanan
pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan
yang berkaitan dengan musik, tari, produksi panggung dan kabaret; layanan perpustakaan referensi untuk literatur dan catatan
dokumenter; layanan produksi video musik; memberikan informasi kepada anggota klub penggemar tentang presentasi musik,
produksi panggung dan kabaret; memberikan informasi tentang musik dan suara musik melalui jaringan telekomunikasi;
memberikan informasi tentang sumbangan mayat manusia untuk pendidikan medis; mengatur dan menyelenggarakan kontes
dan audisi yang berkaitan dengan film, acara, drama, atau pertunjukan musik; mengatur dan merencanakan acara menari;
mengatur dan merencanakan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; mengatur sumbangan mayat manusia untuk
pendidikan medis; mengatur, memimpin, dan mengatur seminar; mengedit film, gambar, video, teks, dan musik; menyediakan
fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau pelatihan
pendidikan; menyediakan film, gambar, video, data teks, game, dan musik online; menyediakan informasi untuk tujuan hiburan
tentang gambar diam dan bergerak melalui jaringan telekomunikasi; menyediakan layanan studio audio atau video;
menyediakan musik informasi, suara musik melalui jaringan telekomunikasi; menyediakan musik, suara musik melalui jaringan
telekomunikasi; menyediakan publikasi elektronik; menyelenggarakan seminar, lokakarya [pelatihan] dan pameran untuk
tujuan budaya dan pendidikan; organisasi acara hiburan tidak termasuk film, pertunjukan, drama, pertunjukan musik, olahraga,
balap kuda, balap sepeda, balap perahu dan balap mobil; organisasi, mengatur dan melakukan acara tari dan pesta dansa;
organisasi, mengatur dan melakukan balap mobil; organisasi, mengatur dan melakukan balap sepeda; organisasi, mengatur
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dan melakukan kontes dan audisi acara hiburan tidak termasuk film, acara, drama, pertunjukan musik, olahraga, pacuan kuda,
balap sepeda, balap perahu dan balapan mobil; organisasi, mengatur dan melakukan kontes dan audisi yang berkaitan
dengan acara menari; organisasi, mengatur dan melakukan pacuan kuda; organisasi, mengatur dan melakukan pendidikan,
budaya, hiburan (musik, video, produksi panggung, kabaret dan permainan) atau acara olahraga; organisasi, mengatur dan
melakukan perlombaan perahu; organisasi, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi olahraga; organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi tari; pameran hewan; pameran seni; pameran tanaman; pelatihan hewan; pengoperasian
peralatan video dan audio untuk produksi program radio dan televisi; penyajian pertunjukan musik; penyewaan alat musik;
penyewaan kamera; penyewaan kamera, sinematografi dan peralatan fotografi.; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan lukisan dan karya kaligrafi; penyewaan mesin permainan dan peralatan; penyewaan mesin sinematografi
dan peralatan; penyewaan peralatan olahraga; penyewaan rekaman atau kaset magnetik yang direkam dengan suara;
penyewaan set radio; penyutradaraan program radio dan televisi; presentasi film teater atau produksi film film dan distribusi;
presentasi pertunjukan live show; presentasi pertunjukan tari langsung; produksi hiburan langsung; produksi konten
pendidikan, budaya, hiburan (musik, video, produksi panggung dan kabaret) atau olahraga; produksi master rekaman;
produksi pendidikan, budaya, hiburan (musik, video, produksi panggung dan kabaret) atau konten olahraga; produksi program
radio atau televisi; publikasi buku; sewa buku; sewa film cine; sewa film negatif; sewa film pembalikan; sewa mainan; taman
untuk penerimaan umum===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537623
: 26/03/2020 00:00:00
:
: Yassin Osman Bellaede Weyer

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jüderstr. 13a 52134 Herzogenrath
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Vatimo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 11
: ===Perlengkapan mandi; pembersihan dan Fragrancing persiapan; persiapan mandi.; sabun dalam bentuk cair; sabun dan
gel===
===Instalasi sanitasi, pasokan air dan peralatan sanitasi; Shower; katup kontrol shower [fitting pipa]; mandi selang; pemanas
air untuk mandi mandi.; peralatan mandi; portabel mandi; shower kepala; tangan diadakan mandi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538263
: 26/03/2020 00:00:00
: 30 2019 023 317 11/10/2019 DE
: Melitta Single Portions GmbH & Co. KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Marienstraße 88 32425 Minden
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AVOURY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 21, 11, 30
: ===Kertas, kertas filter dan barang-barang yang dibuat darinya (termasuk dalam kelas ini), yaitu cakram, gulungan, tas dan
kantong infus untuk menyaring cairan, termasuk kopi dan teh.===
===Kendi kaca; hidangan teh.; peralatan rumah tangga dan dapur kecil, yaitu badan filter non-listrik untuk sisipan kertas filter
terbuka dan tertutup untuk penyaringan cairan===
===Mesin teh listrik dan mesin kapsul teh.===
===Teh; kapsul teh.; polong teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538289
: 26/03/2020 00:00:00
: 30 2019 023 316 11/10/2019 DE
: Melitta Single Portions GmbH & Co. KG

Alamat Pemohon

: Marienstraße 88 32425 Minden

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AVOURY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 21, 11, 30
: ===Kertas, kertas filter dan barang-barang yang dibuat darinya (termasuk dalam kelas ini), yaitu cakram, gulungan, tas dan
kantong infus untuk menyaring cairan, termasuk kopi dan teh.===
===Kendi kaca; hidangan teh.; peralatan rumah tangga dan dapur kecil, yaitu badan filter non-listrik untuk sisipan kertas filter
terbuka dan tertutup untuk penyaringan cairan===
===Mesin teh listrik dan mesin kapsul teh.===
===Teh; kapsul teh.; polong teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538753
: 26/03/2020 00:00:00
: 30 2019 023 315 11/10/2019 DE
: Melitta Single Portions GmbH & Co. KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Marienstraße 88 32425 Minden
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: A
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 21, 11, 30
: ===Kertas, kertas filter dan barang-barang yang dibuat darinya (termasuk dalam kelas ini), yaitu cakram, gulungan, tas dan
kantong infus untuk menyaring cairan, termasuk kopi dan teh.===
===Kendi kaca; hidangan teh.; peralatan rumah tangga dan dapur kecil, yaitu badan filter non-listrik untuk sisipan kertas filter
terbuka dan tertutup untuk penyaringan cairan===
===Mesin teh listrik dan mesin kapsul teh.===
===Teh; kapsul teh.; polong teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201542183
: 26/03/2020 00:00:00
:
: ChongQing Ever Young Enterprise Development Co.,LTD

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4th Floor, Block K Standard Factory Of Shiqiaopu, No.52, Keyuan Fourth Street,
Jiulongpo District Chongqing City
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AIC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 11
: ===Ketel air mineral listrik; air minum filter.; pabrik desalinasi; peralatan dan mesin pemurnian air; peralatan dan peralatan
listrik untuk tujuan sanitasi; peralatan dan perangkat pelunakan air; peralatan pengolahan limbah; peralatan untuk
mendisinfeksi air; unit pemurnian air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201545353
: 26/03/2020 00:00:00
: 018170166 20/12/2019 EM
: GNT Group B.V.

Alamat Pemohon

: Industrieweg 26 NL-5731 HR Mierlo

740

540 Etiket

Halaman 499 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ANDREJEWSKI Honke
: An der Reichsbank 8 45127 Essen

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: EXBERRY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Red, yellow, green, blue and violet.
: 32, 1, 2, 3, 5, 24, 42, 29, 30, 31
: ===Diproses; Konsentrat buah dan pur es digunakan untuk membuat minuman; ekstrak buah dan sayuran non-alkohol untuk
digunakan dalam pembuatan minuman.; konsentrat sayuran non-alkohol dan pur es digunakan untuk membuat minuman===
===Persiapan biologis (bukan untuk penggunaan medis atau hewan); anthocyane, betanin, karotinoid, kurkumin, saflor, klorofil
untuk digunakan dalam industri.===
===Pewarna untuk digunakan dalam pembuatan minuman dan makanan dan makanan hewan peliharaan; pewarna alami dari
buah-buahan dan tanaman untuk pembuatan minuman dan makanan dan makanan hewan peliharaan; pewarna makanan.===
===Minyak atsiri dan ekstrak aromatik, penyedap makanan [minyak esensial].===
===Persiapan biologis untuk tujuan medis; Suplemen; persiapan makanan dietetik disesuaikan untuk penggunaan medis;
semua barang tersebut di kelas ini tidak dimaksudkan untuk pencegahan dan pengobatan pilek dengan gejala batuk,
mengendus, suara serak, sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit tungkai, faringitis, telinga tengah, sinusitis paranasal dan
radang amandel, bronkitis, perut dan penyakit usus, kegelisahan internal, lekas marah, gangguan tidur, depresi dan tidak
dimaksudkan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan tidak mengurangi gejala stres seperti kelelahan dan kelelahan
dan tidak diarahkan ke konsumen akhir.; serat makanan; zat dietetik disesuaikan untuk penggunaan medis===
===Serat organik.===
===Penelitian bioteknologi, penelitian biologis, penelitian makanan, penelitian proses industri, sertifikasi [quality control],
layanan pengujian untuk sertifikasi kualitas atau standar.===
===Konsentrat dan ekstrak sayuran untuk tujuan kuliner; buah-buahan, diproses; chokeberries, diproses; ekstrak buah dan
sayuran non-alkohol untuk digunakan dalam pembuatan makanan dan makanan hewan peliharaan.; elderberry, diproses;
labu, diproses; lobak, diproses; sayuran, diproses; spirulina, diproses===
===Persiapan aromatik untuk makanan; ekstrak buah dan sayuran, selain minyak esensial, untuk digunakan sebagai perasa
dalam industri makanan; ekstrak untuk digunakan sebagai penyedap makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak
esensial, untuk bahan makanan penyedap rasa; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap rasa; esensi untuk
bahan makanan, kecuali esensi eterik dan minyak esensial; kembang sepatu, diproses.===
===Produk pertanian, hortikultura mentah dan tidak diproses; bahan makanan hewani; buah beri, segar; buah mentah, tidak
diproses.; buah-buahan dan sayuran segar, rempah-rempah segar; minuman untuk hewan; produk dari pengolahan sereal,
untuk konsumsi hewani; produk pertanian; sayuran mentah, tidak diproses; tanaman alami, bola lampu, bibit dan biji untuk
ditanam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201545476
: 26/03/2020 00:00:00
: 42520298 22/11/2019 CN dan 42520287 22/11/2019 CN dan
42520288 22/11/2019 CN dan 42520289 22/11/2019 CN dan
42520294 22/11/2019 CN dan 42520295 22/11/2019 CN dan
42520296 22/11/2019 CN dan 42520297 22/11/2019 CN dan
42520290 22/11/2019 CN dan 42520291 22/11/2019 CN dan
42520292 22/11/2019 CN dan 41791868 22/10/2019 CN dan
42520293 22/11/2019 CN dan 43869251 16/01/2020 CN dan
41778297 22/10/2019 CN
: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen 518129
Guangdong
: CHANG TSI & PARTNERS
: 701, Floor 7, Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 100044 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HONOR CHOICE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 28
: ===Iklan; Iklan bayar per klik; Pemasaran; iklan online pada jaringan komputer; jasa konsultasi pemasaran; layanan agen
ekspor-impor; layanan perbandingan harga; layanan ritel untuk persiapan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan
pasokan medis.; memberikan informasi bisnis melalui situs web; mengatur dan mengatur promosi pemasaran untuk orang
lain; pemasaran barang dan jasa orang lain; pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pemasaran yang
ditargetkan; penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; promosi penjualan barang dan jasa bagi
orang lain; promosi penjualan untuk orang lain===
===Katup logam, selain bagian dari mesin; atap logam, menggabungkan sel fotovoltaik; brankas [logam atau non-logam]; kain
kawat; kotak logam umum; kunci logam, selain listrik; lonceng pintu logam, non-listrik; papan nama logam.; pembuka jendela,
non-listrik; perangkat keras logam===

740
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===Food processors, listrik; Pena cetak 3D; blender genggam, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender makanan rumah
tangga, listrik; ekstraktor jus, listrik; mesin cuci [binatu]; mesin cuci cuci untuk keperluan rumah tangga; mesin dan peralatan
untuk pembersihan, listrik; mesin dapur, listrik; mesin dry cleaning; mesin jahit rumah tangga; mesin mentega; mesin menyapu
isi ulang; mesin menyapu tanpa kabel, listrik; mesin meremas untuk binatu; mesin pemotong daging housedhold; mesin
pencampuran; mesin pencuci piring untuk keperluan rumah tangga; mesin persiapan makanan, elektromekanis; mesin setrika;
pabrik sentrifugal; pembersih jendela listrik; pembuat jus kacang rumah tangga; penggiling kopi listrik; penggiling kopi, selain
dioperasikan dengan tangan; penyedot debu otomatis; peralatan pembersih memanfaatkan uap; perangkat gambar tirai,
dioperasikan secara elektrik; printer 3D.; robot industri; rotary steam presses, portabel, untuk kain; rumah tangga sayur slicer;
sayuran spiralizers, listrik; semir sepatu, listrik; squeezers buah listrik===
===Pisau Cukur, Listrik; Pisau [alat tangan]; alat tangan, dioperasikan dengan tangan; batu penajaman; besi datar, listrik; file
kuku, listrik; gunting jenggot; gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting potong rambut listrik; gunting rambut, listrik; lengan
samping, selain senjata api; mengangkat jack, dioperasikan dengan tangan; pelurus rambut, listrik; pemangkas rambut
hidung.; penjepit keriting; peralatan makan meja [pisau, garpu dan sendok]; pisau cukur, listrik; pisau cukur, listrik atau nonlistrik; set manikur, listrik; setrika datar; zesters (di dekat Zesters)===
===Camcorder; Headphone; Headset; Kabel USB; Kabel USB yang digunakan untuk smartphone; Kacamata 3D; Kamera;
Kandar flash USB; Komputer; Mikrofon; Modem; Pedometer; Pengeras suara; Radio; Smartphone; Timbangan; Transduser;
Transponder; alarm akustik; alarm pencuri otomatis untuk jendela dan pintu; alarm pusat; alat pemantau, selain untuk tujuan
medis; antarmuka audio; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak smartphone, dapat
diunduh; asisten digital pribadi [PDA]; bahan untuk listrik [kabel, kabel]; baterai, listrik; berdiri disesuaikan untuk komputer
tablet; berdiri disesuaikan untuk ponsel; bingkai foto digital; biochip; buku harian elektronik; chip elektronik; cincin pintar;
colokan listrik; colokan, soket dan kontak lainnya [koneksi listrik]; daya seluler (baterai isi ulang); detektor asap; detektor
inframerah; disimpan program kontrol peralatan pertukaran telepon; emoticon download untuk ponsel; equalizers [peralatan
audio]; film pelindung yang diadaptasi untuk ponsel cerdas; fobs kunci elektronik menjadi remote control aparat; gelang
smartphone; gelang terhubung [alat ukur]; grafis yang dapat diunduh untuk ponsel; headset realitas virtual; instalasi
pencegahan pencurian, listrik; instrumen pengujian gas; interkom; kalender terus-menerus elektronik.; kamera [fotografi];
kamera pencitraan termal; kamus elektronik genggam; kartu identitas, magnetik; kartu sirkuit terintegrasi [kartu pintar]; kasus
untuk ponsel; kasus untuk smartphone; keyboard komputer; komputer klien tipis; komputer laptop; komputer notebook;
komputer tablet; komputer yang dapat dikenakan; kotak hitam [perekam data]; kunci pintu digital; kunci pintu sidik jari
biometrik; kunci, elektronik; layar besar menampilkan kristal cair; layar liquid crystal display [LCD]; layar panel datar fleksibel
untuk komputer; layar sentuh; layar tampilan panel datar; layar video; lemari untuk pengeras suara; lembaran elektronik musik,
download; lengan untuk laptop; lensa optik; lensa selfie; lonceng pintu listrik; mengajar robot; mesin baca sidik jari; mesin uji
poligraf; miniatur proyektor; monitor tampilan video yang dapat dikenakan; monitor video; mouse [periferal komputer]; mouse
komputer; papan patch; papan switchboards; peepholes [lensa pembesar] untuk pintu; pelacak aktivitas yang dapat
dikenakan; pemancar sinyal elektronik; pemutar media portabel; pena elektronik; pena layar sentuh; pena stylus komputer;
penerima audio dan video; pengisi daya mobil; pengisi daya mobil nirkabel; pengisi daya untuk baterai listrik; penutup untuk
komputer tablet; penutup untuk smartphone; peralatan analisis udara; peralatan pengenalan wajah; peralatan telekomunikasi
dalam bentuk perhiasan; peralatan televisi; peralatan transmisi suara; peralatan untuk jaringan komunikasi; perangkat lunak
komputer, direkam; perangkat lunak penghemat layar komputer, direkam atau diunduh; perangkat memori komputer;
perangkat pengisian daya untuk kendaraan bermotor; perangkat periferal komputer; perangkat terdengar elektronik dalam
buku, yaitu, perangkat audio untuk buku audio; perekam video digital mobil; perute nirkabel; platform perangkat lunak
komputer, direkam atau diunduh; printer komputer; printer video dan gambar; program komputer (perangkat lunak yang dapat
diunduh); program komputer, dapat diunduh; program komputer, direkam; program operasi komputer, direkam; proyektor
kristal cair; proyektor video; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot laboratorium; robot pengawasan keamanan;
sensor suhu dan kelembaban; set-top kotak; sirkuit terpadu; sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci;
smartglasses (peralatan pemrosesan data); smartwatch (peralatan pemrosesan data); soket listrik; solid state disk (dalam
keadaan padat); stasiun cuaca digital; switch, listrik; tas yang disesuaikan untuk laptop; televisi mobil; terminal layar sentuh
interaktif; timbangan dengan penganalisis massa tubuh; timbangan elektronik digital portabel; timbangan kamar mandi;
timbangan lemak tubuh rumah tangga; token keamanan [perangkat enkripsi]; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat
selfie untuk digunakan dengan ponsel; transmisi set [telekomunikasi]; unit efek listrik dan elektronik untuk alat musik===
===Kondom; Peralatan gigi, listrik; alat bantu dengar digital; alat bantu dengar, dioperasikan secara elektrik; alat pemantau
detak jantung; alat pijat estetika; alat pijat mata.; bantal soporific untuk insomnia; botol makan; instrumen akupunktur listrik;
monitor detak jantung; monitor komposisi tubuh; monitor lemak tubuh; monitor oksigen darah; monitor tekanan darah;
pelindung pendengaran; peralatan fisioterapi; peralatan pengujian untuk tujuan medis; peralatan pijat; peralatan pijat pribadi;
robot exoskeleton cocok untuk tujuan medis; rumah tangga listrik pijat perangkat; sabuk perut; sphygmomanometers (dalam
sphygmomanometers); termometer untuk tujuan medis===
===Ketel, listrik; cangkir elektrotermal; deep fryers, listrik; dehumidifiers untuk keperluan rumah tangga; dispenser air; guci
kopi, listrik; humidifier rumah tangga; kerudung ekstraktor untuk dapur.; ketel listrik rumah tangga; kipas angin AC; kipas angin
[AC]; kipas angin listrik portabel; kipas langit-langit; kipas listrik; kipas listrik rumah tangga; kompor bahan bakar rumah tangga;
kompor induksi; kompor memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; kulkas rumah tangga; kursi toilet; lampu jalan; lampu
langit-langit; lampu malam; lampu meja; mangkuk toilet; mesin kopi listrik; mesin kopi, listrik; obor listrik; oven listrik rumah
tangga; oven microwave [peralatan memasak]; panci memasak listrik; pelembab anion; pemanas mandi; pemanas untuk
mandi; pembersih air rumah tangga, listrik; pembersih udara; pembersih udara otomotif; pendingin ruangan; pengering cucian,
listrik; pengering rambut listrik; pengering tangan udara panas listrik; pengering udara; penggoreng udara; penghangat saku;
peralatan fumigasi, bukan untuk tujuan medis; peralatan penyaringan air; peralatan sanitasi dan instalasi; radiator, listrik; roti
baking mesin; rumah tangga rice cooker; steamer kain; steamer makanan, listrik; sterilisasi sepatu rumah tangga; thermo-pot,
listrik===
===Kendaraan remote control, selain mainan; Kereta; Mobil; Sepeda; drone fotografi.; drone untuk foto udara, selain mainan;
kursi roda yang digerakkan secara elektrik; mendorong skuter [kendaraan]; menyeimbangkan diri unicycles listrik; mobil
keseimbangan roda dua listrik; mobil keseimbangan roda tunggal; mobil listrik; moped (moped); skuter listrik; skuter
penyeimbang diri; unicycle listrik===
===Ingot logam mulia; Medali; Perhiasan; band jam kulit; berbicara jam alarm; gelang [perhiasan]; jam alarm; jam dengan
radio; jam tangan; jam tangan olahraga.; karya seni logam mulia; kotak perhiasan; kotak perhiasan musik; kotak presentasi
untuk jam tangan; kotak presentasi untuk perhiasan; kotak untuk penyimpanan perhiasan; lencana logam mulia; logam mulia,
unwrought atau semi-tempa; mahkota jam tangan; menonton band; patung logam mulia; pesona untuk cincin kunci; trofi logam
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mulia===
===Handbags; Kulit untuk furnitur; Payung; Ransel; Tas; bagasi perjalanan; dompet saku; hiasan kulit untuk furnitur; kulit
thongs; pakaian untuk hewan.; rucksacks (karung rucksacks); tas bahu tunggal; tas perjalanan; tas pinggang olahraga; tas
sekolah; tas untuk olahraga; tongkat berjalan; untuk membimbing anak-anak===
===Bantal; Furniture; Guling; Lemari; Meja; Tempat tidur tambahan; bantal magnetik; batang tirai; cermin [mencari kacamata];
cermin genggam [cermin toilet]; cermin kamar mandi; fitting furnitur, bukan dari logam; fitting jendela, bukan logam; gelang
identifikasi, bukan dari logam; kotak bersarang untuk hewan peliharaan rumah tangga; lemari sepatu; lonceng pintu, bukan
logam, non-listrik.; papan tampilan; tirai rel; tirai rol===
===Cangkir; Kendi; Sisir; Tempat sampah; alat pembersih, dioperasikan dengan tangan; benang untuk tujuan gigi; labu
isolasi; layanan kopi [peralatan makan]; layanan teh [peralatan makan]; make-up menghapus peralatan; mangkuk [baskom];
menggaruk perangkat untuk tujuan pembersihan; peralatan dapur; peralatan kosmetik; peralatan untuk keperluan rumah
tangga; perangkat listrik untuk menarik dan membunuh serangga; plug-in diffusers untuk obat nyamuk.; potty otomatis untuk
hewan peliharaan; rebusan-panci; semir sepatu; sikat gigi, listrik; sikat listrik, kecuali bagian dari mesin; sisir listrik; termos
vakum terisolasi; wadah terisolasi termal untuk makanan===
===Skateboard; Treadmill; action figure mainan; bola untuk permainan; drone [mainan].; instrumen permainan logika manual;
joystick untuk video game; konsol game komputer bertenaga baterai dengan layar LCD; konsol game yang terhubung ke
penerima TV; kotak musik mainan (perlengkapan hiburan); kubus rubik; mainan aksi listrik; mainan intelijen, dioperasikan
dengan tangan; mainan pintar; mainan robot; manual logika kecerdasan teka-teki mainan; papan permainan; pengontrol untuk
konsol game; peralatan conjuring; peralatan pelatihan tubuh; perangkat permainan elektronik untuk pengajaran anak-anak;
pesawat model skala; rumah tangga mesin video game; sarung tangan untuk permainan; sepatu roda in-line; sepeda mainan
anak-anak [selain untuk transportasi]; skala model kendaraan; skuter [mainan]; skuter mainan; tabel mahjong otomatis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201546491
: 26/03/2020 00:00:00
:
: CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO BUREAU

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.168, Yinggang East Road, Qingpu District 100031 Shanghai City
: CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE
: 10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CIIE CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO
: The first Chinese character “ZHONG” means “middle”; the second Chinese character “GUO” means
“state”; the third Chinese character “GUO” means “state”; the fourth Chinese character “JI” means
“boundary”; the fifth Chinese character “JIN” means “enter”; the sixth Chinese character “KOU” means
“mouth”; the seventh Chinese character “BO” means “plentiful”; the eighth Chinese character “LAN”
means “view”; the ninth Chinese character “HUI” means “meeting”. The whole sentence consisted by
the mentioned nine Chinese characters means “CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO”.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 38, 41
: ===Iklan; Pemasaran; audit keuangan; iklan luar ruangan; iklan televisi; konsultasi manajemen personil; layanan grosir untuk
farmasi, kedokteran hewan dan persiapan sanitasi dan pasokan medis.; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan;
mesin kantor dan penyewaan peralatan; organisasi pameran perdagangan untuk tujuan komersial atau periklanan; publikasi
teks publisitas; sewa ruang iklan===
===Penyiaran nirkabel; pengiriman pesan.===
===Pembinaan [pelatihan]; layanan kebun zoologi; layanan penerjemah bahasa; layanan penghibur; layanan pustaka seluler;
melakukan tur berpemandu; mempublikasikan rekaman video; mengatur dan melakukan bahasa sehari-hari; mengatur dan
melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur dan menyelenggarakan kongres; mengatur dan menyelenggarakan seminar; menyediakan fasilitas museum
[presentasi, pameran]; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; organisasi pameran untuk tujuan budaya
atau pendidikan; permainan sewa peralatan; sewa aquaria dalam ruangan.; sewa lapangan olahraga; sewa mainan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550656
: 26/03/2020 00:00:00
: 2020-028364 16/03/2020 JP
: TOA VALVE ENGINEERING KABUSHIKI KAISHA (doing business as TOA VALVE

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5-12-1, Nishitachibana-cho, Amagasaki-shi Hyogo 660-0054
: Tokkyo Gyomu Hojin ARCO TOKKYO JIMUSHO (doing Business As Patent
: Bo-eki Bldg., 123-1 Higashi-machi, Chuo-ku, Kobe-shi Hyogo 650-0031

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TOA
:

591

Uraian Warna

:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 502 dari 595

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201530520
: 27/03/2020 00:00:00
: 88687213 11/11/2019 US
: Donaldson Company, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1400 West 94th Street Bloomington MN 55431
: Danielle I. Mattessich Merchant & Gould P.C.
: P.O. Box 2910 Minneapolis MN 55402-0910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: iCue
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menghubungkan, memantau, dan mengelola sistem filtrasi jaringan di Internet
hal (IoT).===
===Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak berbasis cloud yang tidak dapat diunduh untuk menghubungkan,
memantau, dan mengelola sistem filtrasi jaringan di Internet hal (IoT).; Monitoring sistem filtrasi jaringan dengan akses jarak
jauh untuk memastikan fungsi yang tepat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531090
: 27/03/2020 00:00:00
: 40201924105U 04/11/2019 SG
: TEE YIH JIA FOOD MANUFACTURING PTE LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 Senoko Road, Tee Yih Jia Building Singapore 758134
:
: One Marina Boulevard #28-00 Singapore 018989

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ALTN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 29, 30
: ===Pengganti daging; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak nabati dan lemak yang bisa dimakan; burger [roti
daging]; ceker ayam; daging babi yang dimasak; daging kering; makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging;
nugget bebas daging; pengganti daging; pengganti keju; pengganti makanan, yaitu, pengganti daging nabati, pengganti ikan
nabati, dan pengganti ayam nabati; pengganti mentega; pengganti susu; pengganti susu berbasis kedelai; produk ayam;
produk daging babi; rendang bebas daging.; roti hamburger mentah; steak daging; steak daging sapi===
===Nasi goreng; Pangsit boneka Cina (gyoza, dimasak); Pizza; Samosa; bolognese spageti bebas daging.; gravies; laksa;
lumpia; nasi ayam; nasi lemak [makanan siap saji yang sebagian besar terdiri dari nasi kelapa]; pangsit; roti; saus spaghetti;
shao mai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531335
: 27/03/2020 00:00:00
: 88840831 19/03/2020 US
: Duogreen, Inc.

Alamat Pemohon

: 235 Pegasus Avenue, Suite A Northvale NJ 07647

: 6, 7
: ===Katup logam, bukan elemen mesin; katup bola logam, bukan elemen mesin; katup cek logam, bukan elemen mesin; katup
gerbang logam, bukan elemen mesin; katup jarum logam, bukan elemen mesin; katup kontrol otomatis logam, bukan elemen
mesin; katup kupu-kupu logam, bukan elemen mesin; katup pengaman logam, bukan elemen mesin; katup relief logam, bukan
elemen mesin.; katup stop logam, bukan elemen mesin===
===Katup untuk mesin untuk industri petrokimia; katup berhenti menjadi bagian dari mesin; katup bola menjadi bagian dari
mesin; katup gerbang menjadi bagian dari mesin; katup jarum menjadi bagian dari mesin; katup kontrol otomatis menjadi
bagian dari mesin; katup kupu-kupu menjadi bagian dari mesin; katup menjadi bagian dari mesin; katup menjadi bagian dari
mesin untuk kapal laut; katup pengaman menjadi bagian dari mesin; katup relief menjadi bagian dari mesin.; katup sebagai
komponen mesin; katup untuk instalasi pembangkit listrik; katup untuk mesin untuk industri kimia; katup untuk mesin untuk
industri minyak dan gas; katup, elemen mesin bukan untuk kendaraan darat; periksa katup menjadi bagian dari mesin===
540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 503 dari 595

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: 17933 NW Evergreen Place, Suite 250 Beaverton OR 97006

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AVARELLE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik; Parfum; lotion rambut.; minyak esensial; persiapan pembersihan non-obat untuk kulit untuk mengurangi bintikbintik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: M0020201532881
: 27/03/2020 00:00:00
: 42794688 03/12/2019 CN
: Shanghai Zhuoyou Enterprise Management Consultation Partnership (Limited

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 2336, Building 2, Lane 1800, Xinyanggong Road, Fengxian District Shanghai,
China
:
: Room 1607, Jintiandi International Mansion, 8 Kuaiji Road, 200021 Shanghai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Solplanet
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 37, 9, 42
: ===Instalasi dan perbaikan alat listrik; Instalasi mesin, pemeliharaan dan perbaikan; Instalasi peralatan pembangkit listrik dan
energi; Perbaikan saluran listrik; penekanan interferensi pada aparat listrik.; perbaikan atau pemeliharaan pembangkit
listrik===
===Control Panel [listrik]; Inverter [listrik]; Inverter fotovoltaik; Kondensor [kapasitor]; Konverter listrik; Pemutus; Relay, listrik;
Step-Up transformer; akumulator, listrik; alat pengukur; aparat listrik untuk pergantian; armatang [listrik]; bahan untuk listrik
utama [kabel, kabel]; baterai surya; baterai, listrik; commutators.; instalasi listrik untuk kendali jarak jauh operasi industri;
kabel, listrik; kawat, listrik; konduktor, listrik; konsol distribusi [listrik]; kontak listrik; konverter, listrik; kopling, listrik; kotak
distribusi [listrik]; kotak persimpangan [listrik]; panel surya untuk produksi listrik; papan distribusi [listrik]; pembatas [listrik];
pengendali daya; pengisi daya untuk baterai listrik; penutup sirkuit; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk produksi listrik
tenaga surya; peralatan kontrol saat ini; peralatan pengatur, listrik; perangkat keras komputer; perangkat lunak komputer,
direkam; program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer, direkam; rakitan kontrol listrik untuk
manajemen energi; rectifier saat ini; regulator tegangan; resistensi, listrik; sakelar sel [listrik]; sakelar, listrik; sel fotovoltaik;
sensor; sensor elektronik untuk mengukur radiasi matahari; sensor fotoelektrik; sensor pelacakan surya otomatis; sirkuit
terpadu; tabung photomultiplier; transformer [listrik]; unit daya listrik untuk peralatan otomatisasi; wafer surya===
===Konsultasi teknologi informasi; Layanan laboratorium ilmiah; Penelitian teknologi; energi penelitian; hosting server;
instalasi, perbaikan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer.; komputasi awan; konsultasi di bidang pengembangan
teknologi; konsultasi di bidang penghematan energi; melakukan studi proyek teknis; memberikan informasi tentang teknologi
komputer dan pemrograman melalui situs web; memperbarui perangkat lunak komputer; menguji fungsi peralatan dan
instrumen; pemantauan sistem komputer dengan akses remote; pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi kerusakan;
pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer; penelitian dan pengembangan ilmiah; penelitian dan
pengembangan produk baru; penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang lain; penelitian ilmiah; penelitian
mekanik; pengujian produk; penyedia layanan outsourcing di bidang teknologi informasi; perangkat lunak sebagai layanan
[SaaS]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535519
: 27/03/2020 00:00:00
: 2019-140742 05/11/2019 JP
: INOAC CORPORATION

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 13-4, Meiekiminami 2-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi Aichi 450-0003
:
: 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi Gifu-ken 500-8731

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591

Uraian Warna

:

740

540 Etiket

Halaman 504 dari 595

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535643
: 27/03/2020 00:00:00
: 88842651 20/03/2020 US
: Life On Air, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 566 Brannan Street San Francisco CA 94107
:
: 301 Fayetteville Street, Suite 1400 Raleigh NC 27601

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Perangkat lunak yang dapat didownload untuk teleconference audio, Network conferencing, instant messaging, pesan
teks, video conferencing, video komunikasi, video teleconference, videotexting, web conferencing, dan web Messaging;
perangkat lunak komputer download aplikasi untuk real-time video dan audio komunikasi melalui Internet melalui perangkat
mobile; perangkat lunak yang dapat didownload untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, grafis, Gambar, audio, dan
konten audio visual melalui jaringan komunikasi global; program dan perangkat lunak komputer dan video game yang dapat
didownload.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201537553
: 27/03/2020 00:00:00
: 4590712 15/10/2019 FR
: PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: F-88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE
: LAURENT ET CHARRAS, Madame Ellen MONSNERGUE
: 34 avenue du Général Leclerc F-68100 MULHOUSE

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CLAIREFONTAINE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16
: ===Kertas, kardus (mentah, semi-diproses atau untuk alat tulis atau pencetakan); Menggambar bantalan; Notebook; Pena;
Pensil; Produk Percetakan (cetakan); air mancur pena; alat tulis; alat tulis untuk kegiatan rekreasi kreatif; album untuk foto;
amplop [alat tulis]; artikel untuk seni grafis dan gambar teknis (alat tulis); bahan pengajaran atau pengajaran (kecuali
peralatan); bahan plastik untuk kemasan (tidak termasuk dalam kelas lain); bahan seniman; bantalan [alat tulis]; buku harian
(perencana); folder akordeon; folder dengan flaps; folder flap dengan pita elastis; folder untuk file; foto-foto; instrumen
menggambar; item alat tulis untuk seniman, yaitu lembaran dan bantalan untuk seniman; item pengarsipan (item alat tulis),
yaitu kartu indeks, amplop, folder, tempat sampah, dan kotak; jenis pencetakan; kartu-kartu; kasus untuk artikel alat tulis; kuas
cat; label kertas atau kardus; lembar gambar; materi penjilidan; mencetak blok; menggambar buku; menulis atau menggambar
buku; menulis set instrumen; mesin tik dan persyaratan kantor (kecuali furnitur); pemegang Lead pensil; pena ballpoint; pena
dan pensil kasus.; perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; portofolio jenis alat tulis; sub-folder (sub-folder)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201538244
: 27/03/2020 00:00:00
:
: G.brand S.P.A.

Alamat Pemohon

: Viale G. Matteotti, 2b - 2c I-50031 Barberino di Mugello (FI)

: 10
: ===Peralatan dan instrumen medis; alat bantu medis dan peralatan ortodontik, selain alat bantu berjalan, dan kruk; alat
rehabilitasi tubuh untuk keperluan medis dan bagian dan perlengkapannya; artikel ortopedi; bagian yang terbuat dari busa
poliuretan untuk tempat duduk medis dan produk pemosisian.; bantal pemanas, listrik, untuk keperluan medis; bantal untuk
keperluan medis; bantal untuk mencegah luka baring; bantalan pemanas, listrik, untuk keperluan medis; bantalan perut;
bantalan untuk mencegah luka baring; kasur udara untuk keperluan medis; kasur untuk mencegah luka baring; pendukung
untuk keperluan medis; selimut, listrik, untuk keperluan medis; spons bedah; tempat duduk medis dan posisi produk yang
terbuat dari busa poliuretan; tempat duduk medis dan produk pemosisian serta bagian dan perlengkapannya; tempat tidur
udara untuk keperluan medis; tempat tidur yang dibuat khusus untuk keperluan medis; tikar pencegahan luka baring untuk
keperluan medis===
540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 505 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: UFFICIO TECNICO ING. A. MANNUCCI S.R.L.
: Via della Scala, 4 I-50132 FIRENZE

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RIFLE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 3, 35, 25, 9, 14
: ===Handbags; Kasus-kasus utama; Koper; Payung.; Pelana; Tas; bepergian batang; dompet koin; dompet saku; kasus kartu
[notecases]; leatherware (kulit hewan); melampirkan kasus; melampirkan kasus kulit; ransel; tas bahu; tas bepergian; tas
pinggul; tas untuk olahraga; tongkat berjalan===
===Aromatika [Minyak Atsiri]; Sabun; Shampoo; air toilet; balms, selain untuk tujuan medis; busa mandi; dokter gigi; kosmetik
tangan krim; krim kosmetik; krim kosmetik dan lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk kulit; krim tubuh
kosmetik; lotion rambut kosmetik; minyak esensial; parfum; persiapan Fragrancing udara; persiapan setelah bercukur;
potpourris [wewangian]; sabun cukur; sachet perfuming; sachet untuk linen yang meresap.; semprotan linen beraroma;
wewangian===
===Organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; layanan ritel dan grosir yang terhubung dengan
penjualan kertas dan alat tulis; layanan ritel dan grosir, juga on-line, terhubung dengan penjualan wewangian, kosmetik,
kacamata, arloji, barang pecah belah, payung, artikel pakaian, alas kaki.; layanan yang terdiri dari menyatukan untuk melihat
dan membeli wewangian, kosmetik, kacamata, arloji, barang pecah belah, payung, artikel pakaian, alas kaki, sehingga
konsumen dapat melihat dan membelinya===
===Alas kaki; Blus; Celana; Celana pendek Bermuda; Cocok; Denim; Gaun; Kaus; Kaus kaki; Kemeja; Mantel; Pakaian; Rok;
Sandal; Sepatu; Sepatu bot; Sepatu untuk olahraga; Stoking; Sweater; Syal; T-shirt; Topi; baret; blousons; ikat pinggang
[pakaian]; jaket [pakaian]; jaket berat; jas hujan; jubah; kaus [pakaian]; kaus kaki olahraga; kawat gigi untuk pakaian
[suspender]; layettes [pakaian]; olahraga kaus; olahraga singlets; pakaian dari kulit; pakaian pantai; pakaian santai; pakaian
untuk anak; pakaian untuk olahraga; sarung tangan [pakaian]; sepatu dan sepatu bot bayi; setengah boot; sweater turtleneck;
tank top; topi kecil; topi untuk bayi, bayi, balita dan anak-anak.===
===Kacamata; Kacamata hitam; Lensa kacamata; bingkai tontonan; kacamata rantai; kacamata tali; kacamata untuk olahraga;
kasus kacamata; kasus untuk kacamata hitam; kasus yang disesuaikan untuk ponsel; membawa kasus yang disesuaikan
untuk komputer.; pemegang tontonan===
===Jam; Jam Meja; Jam tangan; jam tangan saku; kasus untuk jam dan jam tangan; kronometer; perhiasan, perhiasan
kostum, batu mulia.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

730

Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201539383
: 27/03/2020 00:00:00
: 44627903 16/03/2020 CN dan 44618360 16/03/2020 CN dan
44644911 16/03/2020 CN
: Huawei Technologies Co., Ltd.

540 Etiket

: Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen
: Chofn Intellectual Property
: Room 1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W.,
Haidian Beijing 100080

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 38, 9, 42
: ===Pengiriman pesan; komunikasi melalui telepon seluler; layanan konferensi video; layanan telekonferensi; layanan webcast;
menyediakan akses ke database; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global; menyediakan ruang obrolan
internet; penyiaran program melalui internet; siaran radio; streaming data; transmisi file digital; transmisi pesan dan gambar
dengan bantuan komputer; transmisi suara dan gambar melalui satelit.; transmisi video-on-demand===
===Coupler [peralatan pengolahan data]; Pengeras suara; Peralatan televisi; Perangkat lunak komputer direkam; alat
pengenal wajah; alat pengolah data; alat telekomunikasi berupa perhiasan; baterai listrik; chip [sirkuit terintegrasi]; earphone;
jam tangan pintar; kacamata pintar; kamera perekam; komputer laptop; komputer tablet; kotak set-top; layar video; monitor
tampilan video yang dapat dipakai; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; peralatan dan instrumen navigasi dan pemosisian
elektronik.; peralatan komunikasi jaringan; perangkat keras komputer; program komputer yang direkam; radio kendaraan;
robot humanoid dengan kecerdasan buatan; server komputer; sirkuit terintegrasi; smartphone; unit pemrosesan pusat
[prosesor]; unit prosesor grafis (GPU); virtual reality headset===
===Memberikan informasi yang berkaitan dengan teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan perangkat lunak
komputer; komputasi awan; konsultasi teknologi telekomunikasi; layanan pengujian kualitas produk.; memperbarui dan
memelihara perangkat lunak komputer; penelitian teknis; penyimpanan data elektronik; perangkat lunak sebagai layanan
[SaaS]; platform sebagai layanan [PaaS]; sertifikasi sistem mutu===

Halaman 506 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201541555
: 27/03/2020 00:00:00
:
: ChongQing Ever Young Enterprise Development Co.,LTD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4th Floor, block K standard Factory Of Shiqiaopu, No.52, Keyuan Fourth Street,
Jiulongpo District Chongqing City
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Aquaplore
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 11
: ===Peralatan dan peralatan sanitasi; dispenser air.; filter air minum; ketel air mineral; pabrik desalinasi; peralatan dan mesin
pemurnian air; peralatan dan perangkat pelunakan air; peralatan desinfeksi air; peralatan pengolahan limbah; unit pemurnian
air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201206730
: 16/07/2020 00:00:00
:
: HARIBO Holding GmbH & Co. KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1 53501 Grafschaft
: Rigo Trading S.A.
: 6, Route de Trèves, EBBC, Building E L-2633 Sennigerberg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HARIBO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 21, 6, 25
: ===Cangkir; Hidangan; Mug; Pecah; Peralatan rumah tangga atau dapur dan wadah; Piring; barang pecah belah, porselen
dan gerabah tidak termasuk dalam kelas lain; botol kaca; cangkir buah; cangkir kaca; cangkir kertas atau plastik; gelas minum;
kaca [wadah]; kotak gula logam; kotak kaca; kotak kue logam.; kotak makan siang; kotak permen; kotak permen logam; kotak
sabun; mangkuk salad; nampan untuk penggunaan domestik; piring meja; piring meja sekali pakai; stoples kue; teh kaddies;
tempat sampah roti; trivet [peralatan meja]===
===Logam umum dan paduannya; kaleng logam; kotak logam umum.===
===Celana; Celemek; Cocok; Dasi; Gaun; Jaket; Kaos tee; Kaus kaki; Kemeja; Korset; Mantel; Pakaian; Pakaian, alas kaki,
penutup kepala; Piyama; Puncak; Rok; Rompi; Sandal; Sarung tangan; Selendang; Sepatu; Sepatu bot; Stoking; Sweater;
Syal; Topi; alas kaki untuk olahraga; alas kaki untuk pantai; bandana (neckerchiefs); baret; beha; blus untuk wanita; celana
dalam; celana dalam untuk dipakai; garter (garter); gaun ganti (jubah); ikat kepala [pakaian]; ikat pinggang untuk dipakai; jubah
mandi; layettes [pakaian]; lingerie untuk wanita; mandi batang; pakaian dalam [pakaian dalam]; pakaian luar ruangan; pakaian
renang; pullovers (pullovers); sandal mandi; sarung tangan [pakaian]; singlet (tunggal); slip [pakaian dalam]; smock puncak;
stoles (mencuri); suspender (penghektor); telinga muffs [pakaian].; topi [headwear]; topi mandi; visor (visor)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201484172A
: 16/07/2020 00:00:00
: MU/M/2018/28297 15/11/2018 MU
: NAZARE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 430 Park Avenue, 19th Floor New York NY 10022
: Christopher A. DISCHINO, Esq.
: DISCHINO & SCHAMY, PLLC, 4770 Biscayne Blvd., Suite 1280 Miami FL 33137

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SOLFL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 41
: ===Analisis Pasar; Menyediakan fasilitas co-working yang dilengkapi dengan meja, private office, peralatan kantor, mailroom,

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 507 dari 595

printing center, receptionist, dapur, ruang meeting, peralatan telekomunikasi dan fasilitas kantor lainnya; administrasi Bisnis;
analisis data bisnis; analisis pasar dan layanan penelitian; analisis pemasaran real estat; fungsi kantor.; jasa komputer, yaitu
jasa untuk memfasilitasi penjualan barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik global; jasa konsultasi bisnis di
bidang desain ruang kantor; jasa konsultasi bisnis di bidang penataan ruang untuk mengoptimalkan efisiensi proses bisnis dan
pengambilan keputusan; jasa konsultasi bisnis di bidang tata ruang dan arsitektur infrastruktur dan desain interior; layanan
informasi bisnis; layanan inkubasi bisnis, yaitu menyediakan ruang kerja yang berisi peralatan bisnis dan fasilitas lainnya untuk
perusahaan yang sedang berkembang, baru, dan yang sudah ada; layanan jaringan bisnis online; layanan manajemen proyek
bisnis untuk orang lain; layanan pengembangan bisnis, yaitu memberikan dukungan permulaan untuk bisnis orang lain;
layanan ritel hadiah dan serba-serbi; manajemen bisnis; manajemen bisnis dan konsultasi organisasi; mempromosikan barang
dan jasa orang lain melalui database online yang dapat dicari; menyediakan layanan staf pendukung kantor; menyediakan
panduan periklanan online yang dapat dicari untuk menemukan, mengatur dan menyajikan barang dan jasa dari vendor online lainnya; menyediakan pelacakan elektronik dan pelaporan proyek konstruksi real estat untuk pihak ketiga untuk tujuan
bisnis; pengoptimalan berbantuan komputer dan layanan manajemen, yaitu, mengelola logistik untuk menyediakan ruang fisik
dengan cara yang memaksimalkan produktivitas bisnis dan kolaborasi karyawan dan yang memastikan tingkat pemanfaatan
ruang fisik yang tinggi; perencanaan, desain, pengembangan, pemeliharaan, pelacakan dan pelaporan proyek konstruksi real
estat untuk pihak ketiga untuk tujuan bisnis; periklanan; toko serba ada; toko serba ada online===
===Layanan manajemen real estat; broker real estat.; penyewaan real estat; penyewaan ruang kantor; persewaan real estat
apartemen, kondominium dan ruang kantor===
===Layanan pendidikan; layanan hiburan, yaitu menyediakan podcast.; layanan pendidikan dalam bentuk mengoperasikan
lembaga pendidikan; layanan pendidikan, yaitu mengembangkan kurikulum untuk guru===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201489455A
: 16/07/2020 00:00:00
: MU/M/2018/28296 15/11/2018 MU
: NAZARE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 430 Park Avenue, 19th Floor New York NY 10022
: Christopher A. DISCHINO, Esq.
: DISCHINO & SCHAMY, PLLC, 4770 Biscayne Blvd., Suite 1280 Miami FL 33137

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: STUDENT OF LIFE FOR LIFE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 36, 41
: ===Analisis Pasar; Menyediakan fasilitas co-working yang dilengkapi dengan meja, private office, peralatan kantor, mailroom,
printing center, receptionist, dapur, ruang meeting, peralatan telekomunikasi dan fasilitas kantor lainnya; administrasi Bisnis;
analisis data bisnis; analisis pasar dan layanan penelitian; analisis pemasaran real estat; fungsi kantor.; jasa komputer, yaitu
jasa untuk memfasilitasi penjualan barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik global; jasa konsultasi bisnis di
bidang desain ruang kantor; jasa konsultasi bisnis di bidang penataan ruang untuk mengoptimalkan efisiensi proses bisnis dan
pengambilan keputusan; jasa konsultasi bisnis di bidang tata ruang dan arsitektur infrastruktur dan desain interior; layanan
informasi bisnis; layanan inkubasi bisnis, yaitu menyediakan ruang kerja yang berisi peralatan bisnis dan fasilitas lainnya untuk
perusahaan yang sedang berkembang, baru, dan yang sudah ada; layanan jaringan bisnis online; layanan manajemen proyek
bisnis untuk orang lain; layanan pengembangan bisnis, yaitu memberikan dukungan permulaan untuk bisnis orang lain;
layanan ritel hadiah dan serba-serbi; manajemen bisnis; manajemen bisnis dan konsultasi organisasi; mempromosikan barang
dan jasa orang lain melalui database online yang dapat dicari; menyediakan layanan staf pendukung kantor; menyediakan
panduan periklanan online yang dapat dicari untuk menemukan, mengatur dan menyajikan barang dan jasa dari vendor online lainnya; menyediakan pelacakan elektronik dan pelaporan proyek konstruksi real estat untuk pihak ketiga untuk layanan
bisnis; pengoptimalan berbantuan komputer dan layanan manajemen, yaitu, mengelola logistik untuk menyediakan ruang fisik
dengan cara yang memaksimalkan produktivitas bisnis dan kolaborasi karyawan dan yang memastikan tingkat pemanfaatan
ruang fisik yang tinggi; perencanaan, pemeliharaan, pelacakan dan pelaporan proyek konstruksi real estat untuk pihak ketiga
untuk tujuan bisnis; periklanan; toko serba ada; toko serba ada online===
===Layanan manajemen real estat; broker real estat.; penyewaan real estat; penyewaan ruang kantor; persewaan real estat
apartemen, kondominium dan ruang kantor===
===Layanan pendidikan; jasa hiburan yaitu memberikan informasi hiburan melalui podcast.; layanan pendidikan dalam bentuk
mengoperasikan lembaga pendidikan; layanan pendidikan, yaitu mengembangkan kurikulum untuk guru===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547555
: 16/07/2020 00:00:00
:
: Carol Alda Ma

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2047 Angelcrest Dr. Hacienda Heights CA 91745
: Fang Long Chen The Law Offices Of Fang Chen
: 675 Brea Canyon Rd Suite #9 Walnut CA 91789

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 508 dari 595

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: aprés
: The English translation of "Aprés" in the mark is "after".

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kuku; Primer kuku; gel kuku; glitter kuku; kuku palsu.; perekat untuk kuku buatan; persiapan kosmetik untuk
menghilangkan kuku gel, kuku akrilik, dan cat kuku; produk perawatan kuku, yaitu, tips, lem, pernis dan glitter; ujung kuku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547557
: 16/07/2020 00:00:00
:
: MA, CAROL ALDA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2047 Angelcrest Dr. Hacienda Heights CA 91745
: Fang Long Chen The Law Offices Of Fang Chen
: 675 Brea Canyon Rd Suite #9 Walnut CA 91789

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Aprés
: The English translation of "Aprés" in the mark is "after".

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Gel kuku; gel cat kuku; kit ekstensi kuku, terutama terdiri dari ujung kuku palsu yang terbuat dari gel dan gel kuku.; tinta
nail art; ujung kuku palsu yang terbuat dari gel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201548353
: 16/07/2020 00:00:00
:
: SNIC RAIL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ZAC de Marolles, Rue du Vallon F-94440 MAROLLES-EN-BRIE
: CABINET BOETTCHER
: 16 rue Médéric F-75017 PARIS

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FORFEX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Memberi sinyal pedal untuk kereta api jalur tunggal.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201549778
: 16/07/2020 00:00:00
:
: Light Touch Technology Incorporated

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: c/o Osaka Chamber of Commerce and Industry, 2-8, Honmachibashi, Chuo-ku,
Osaka-shi Osaka 540-0029
: FUJIMOTO & PARTNERS
: Sakaisuji-Inabata Bldg. 2F, 15-14, Minamisemba 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 542-0081

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LTT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 42
: ===Penelitian geologi.===

Halaman 509 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551459
: 16/07/2020 00:00:00
: 40202012103U 12/06/2020 SG
: DIGIFINEX PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 150 BEACH ROAD, #28-05/06 GATEWAY WEST Singapore 189720
: RHT I-ASSETS ADVISORY PTE. LTD.
: 1 Paya Lebar Link, #06/08 PLQ2, Paya Lebar Quarter Singapore 408533

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DIGIFINEX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Purple and turquoise.
: 35
: ===Layanan administrasi yang berkaitan dengan investasi; analisis data bisnis; bantuan bisnis, manajemen dan layanan
administrasi.; iklan on-line pada jaringan komunikasi komputer; iklan online melalui jaringan komunikasi komputer; jasa
akuntansi; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pemasaran; jasa konsultasi manajemen bisnis;
jasa pemasaran; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis dan layanan penasihat; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan
administrasi teknologi informasi; konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat; layanan pemasaran bisnis; layanan
penelitian pemasaran; layanan periklanan; layanan periklanan promosi; layanan periklanan untuk mempromosikan broker
saham dan sekuritas lainnya; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; promosi
[iklan] bisnis; promosi, periklanan, dan pemasaran situs web on-line===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201020257
: 17/07/2020 00:00:00
:
: Tobias Wuestner

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Brahmsstr. 9 71696 Moeglingen
: Dreiss Patentanwälte PartG MbB
: Friedrichstraße 6 70174 Stuttgart

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TWAUDIO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Komputer.; Peralatan untuk transmisi atau reproduksi suara atau gambar; saluran (kabel) untuk transmisi atau reproduksi
suara atau gambar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201120115
: 17/07/2020 00:00:00
:
: Loretta Caponi S.r.l.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via delle Belle Donne 28/R I-50123 Firenze (FI)
: Società Italiana Brevetti S.p.A.
: Corso dei Tintori, 25 I-50122 Firenze

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LORETTA CAPONI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 24, 25
: ===Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; bath linen, perlengkapan meja tekstil, yaitu, linen meja tekstil,
taplak meja tekstil, serbet tekstil; handuk mandi, handuk pantai; penutup tekstil, yaitu, tirai, tirai, slip penutup tekstil yang tidak
dilengkapi untuk sandaran kepala tempat tidur, sofa dan kursi berlengan, dan penutup tekstil untuk tempat tidur, yaitu, seprai,
sarung bantal, selimut, seprei, penutup kasur, selimut, selimut, rok tempat tidur; sprei, mencuci pakaian untuk digunakan
sebagai handuk, sapu tangan tekstil.; tempat tidur dan penutup meja===
===Pakaian, alas kaki, penutup kepala; artikel pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak, yaitu, pullovers, kardigan, sweater,
kaus, jumper, jaket, kaus, parka, pakaian renang, blus, kemeja, celana panjang, jeans, rompi, rok, celana pendek, T-shirt,
gaun, pakaian pria, mantel, jas hujan, mantel, overall, pakaian dalam, rompi, kaus dan selang panty, jubah mandi, selendang,

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 510 dari 595

syal, sarung tangan untuk pakaian, ikat pinggang untuk pakaian, sepatu, sandal, topi dan topi.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549776
: 17/07/2020 00:00:00
: 10/03/2020 FR
: L'OREAL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 14 rue Royale F-75008 Paris
: L'OREAL - Departement Propriété Intellectuelle, Madame Delphine De Chalvron
: 41 rue Martre F-92110 CLICHY

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: THE MARSH-MELLOW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Yayasan kulit.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549947
: 17/07/2020 00:00:00
:
: via traffic controlling gmbh

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Campusallee 1 51379 Leverkusen
: FRITZ PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB
: Apothekerstr. 55 59755 Arnsberg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: viafalcon
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Pengukuran listrik dan/atau elektronik, pemeriksaan (pengawasan) dan/atau alat dan/atau instrumen persinyakan,
khususnya untuk transportasi jalan, alat perekam dan/atau peralatan dan/atau instalasi untuk mengukur, jarak dan/atau
kecepatan perekaman, detektor radar, perangkat kontrol kecepatan, alat pengukur kecepatan, peralatan pengukuran
kecepatan, detektor kecepatan laser, peralatan layar elektronik dan/atau listrik, perangkat layar listrik dan/atau elektronik,
papan display listrik dan/atau elektronik, layar elektronik dan/atau listrik, tampilan kecepatan, perangkat penghitungan lalu
lintas, peralatan dan instalasi untuk memantau dan/atau mengontrol lalu lintas, program untuk mengevaluasi jumlah lalu lintas
dan/atau hasil pemantauan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550359
: 17/07/2020 00:00:00
: 16/06/2020 EM
: AstraZeneca UK Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cambridge Biomedical Campus 1 Francis Crick Avenue Cambridge CB2 0AA
: DENNEMEYER & ASSOCIATES
: 55, rue des Bruyères L-1274 Howald

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Persiapan farmasi dan zat.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201552108
: 17/07/2020 00:00:00
:
: SHANDONG AUTOMOBILE CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 511 dari 595

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 99, Fushan Road, Laiyang Economic Development Zone, Yantai 265200
Shandong Province
: QIANHUI IP ATTORNEYS
: 36F, Building A4-3, Hanyu Gold Valley Business Centre, No.7000 Jingshi Road,
High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SDAC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 12
: ===Mobil; ban mobil; bantalan rem untuk mobil; cengkeraman untuk kendaraan darat; jok untuk kendaraan; kendaraan listrik;
kendaraan untuk penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api.; mesin untuk kendaraan darat; penyerap kejut untuk
mobil; poros transmisi untuk kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201552126
: 17/07/2020 00:00:00
:
: Nesterenko Karolina Vasylivna

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: vul. Sonyachna, 20, s. Novooleksandrivka, Ananyivskyj r-n Odeska obl. 66434
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TREASURER
: TREASURER.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 34
: ===Cerutu; Pertandingan; Rokok; asbak untuk perokok; cigarillos (di dekat Cigarillos); filter rokok; kantong tembakau; kasus
cerutu; kasus rokok; kertas rokok; kotak korek api; kotak tembakau, tembakau; merokok aksesoris.; merokok pipa; pemantik
api untuk perokok; pemegang cerutu; pemegang rokok; produk tembakau; rokok elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020200483949
: 20/07/2020 00:00:00
:
: WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Barkhausenweg 10 22339 Hamburg
: KNPZ Rechsanwälte - Klawitter Neben Plath Zintler – Partnerschaftsgesellschaft
: Kaiser- Wilhelm-Straße 9 20355 Hamburg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: L
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10
: ===Instrumen bedah; bercak mata yang terbuat dari bahan sintetis.; implan, yaitu sendi buatan, kuku, sekrup, piring dan pin
untuk tulang; peralatan medis, yaitu pompa hisap, peralatan untuk bedah elektro, peralatan diagnostik listrik, kateter, probe,
penutup lembaran bahan sintetis untuk penggunaan medis dan bedah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020200507622
: 20/07/2020 00:00:00
:
: Novar GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dieselstrasse 2 41469 Neuss
:
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 512 dari 595

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: VARIODYN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Peralatan dan instrumen perekaman dan reproduksi suara; bagian dari semua peralatan dan instrumen tersebut di atas.;
instalasi yang terdiri dari kombinasi peralatan dan instrumen tersebut di atas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201048970
: 20/07/2020 00:00:00
:
: NARKONTEKS TEKSTL HRACAT THALAT SANAY VE TCARET ANONM

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Buca Organize Sanayi Bölgesi, Dou Caddesi 3/19 Sokak No: 12 Buca - zmir
: ATG SINA MÜLKYET HZMETLER LMTED RKET
: Tevikiye Mahallesi, Akkavak Sok., No:9/2 ili, stanbul

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BLACKSPADE Fits perfect
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Green and black.
: 25
: ===Kaus kaki; Pakaian, yaitu, celana panjang, jaket, mantel, mantel, rok, jas, kaus, rompi, kemeja, T-shirt, kaus, gaun, celana
pendek Bermuda, celana pendek, piyama, pullovers, jeans, tracksuits, jas hujan, pakaian pantai, pakaian renang, pakaian
renang; alas kaki, yaitu sepatu (tidak termasuk sepatu ortopedi), sandal, sepatu bot tahan air, sepatu bot berjalan, bootees,
sepatu olahraga, sandal; bagian sepatu yaitu heelpieces, insoles untuk alas kaki, alas kaki atas, penutup kepala, yaitu topi,
topi tengkorak, topi olahraga, topi, baret; beha; bodices (dalam bodices); celana dalam; kamisol; pakaian dalam; pakaian
olahraga, yaitu, celana pendek gym, celana jogging, pakaian jogging, kemeja olahraga; pakaian untuk bayi, yaitu, pakaian bayi
dan balita satu potong, bayi dan bayi tidur, celana bayi, sepatu bayi dan sepatu bot, gaun bayi, pakaian bayi, rok bayi, sweater
bayi, kemeja bayi, piyama bayi, mantel bayi, sandal bayi, jaket bayi, sweater bayi, kaus kaki bayi, pakaian swaddling tekstil
untuk bayi; sarung tangan (pakaian), stoking, ikat pinggang (pakaian), kamisol, sarung, syal, syal leher, selendang, kerah,
dasi, dasi, sabuk suspender.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201232985
: 20/07/2020 00:00:00
:
: Norwex Malta Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 'Pama', No.5, Triq St.Anna, Zebbiegh Mgarr MST1010
: Brookes IP
: Windsor House, 6-10 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells, Kent TN1 1EE

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 35, 3, 21, 22, 24
: ===Bagasi dan tas perjalanan; pakaian untuk hewan.; payung, payung dan tongkat berjalan; tas ransel, yaitu tas serut yang
digunakan sebagai ransel; tas serut, ransel; tas tangan, ransel, dompet===
===Periklanan; administrasi Bisnis; fungsi kantor; jasa eceran buah dan sayur segar, benih, tumbuhan dan bunga alami,
bahan makanan hewan, makanan dan minuman hewan, dan makanan hewan; jasa retail karpet, permadani, keset dan
anyaman, penutup lantai, hiasan dinding, dan wallpaper; jasa retail spanduk kertas, kantong penyimpanan makanan plastik
untuk keperluan rumah tangga, barang cetakan, foto, alat tulis, perekat alat tulis atau keperluan rumah tangga, bahan ajar dan
pengajaran, dan bahan plastik untuk kemasan; layanan eceran untuk aditif tanah dan sediaan penghilang kerak; layanan
eceran untuk furnitur, cermin, bingkai foto, furnitur taman, bantal dan bantal, tempat tidur hewan peliharaan, bola pengering
dari karet atau wol, bola pengering dari karet dan wol, dan spanduk plastik atau vinil; layanan eceran untuk pelumas, penyerap
debu, komposisi pembasahan dan pengikat, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin wangi; layanan eceran untuk peralatan
penerangan, pemanas, penghasil uap, memasak, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi,
peralatan AC, ceret listrik, peralatan pelembut air, peralatan pelembut air untuk digunakan dalam mesin pencuci piring dan
mesin cuci, filter udara; layanan eceran untuk peralatan rumah tangga atau dapur dan wadah, sisir dan spons, sikat, barang
untuk keperluan pembersihan, sabut baja, barang yang terbuat dari keramik, kaca, porselen atau gerabah, dan sikat gigi;
layanan eceran untuk sediaan farmasi dan hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, makanan diet dan zat yang
disesuaikan untuk penggunaan medis atau hewan, makanan untuk bayi, suplemen makanan untuk manusia dan hewan,
plester, bahan pembalut, bahan untuk gigi penyumbat, wax gigi,; layanan eceran untuk sediaan pemutihan dan zat lain untuk
penggunaan cucian, pembersihan, pemolesan, sediaan gosok dan abrasif, sabun, wewangian, minyak esensial, kosmetik,

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 513 dari 595

lotion rambut, dan pasta gigi; layanan informasi bisnis yang bersifat memberikan informasi tentang peluang bisnis yang terkait
dengan bisnis penjualan langsung independen.; layanan periklanan yang disediakan melalui Internet; layanan retail kacamata,
casing kacamata, kacamata hitam, casing kacamata hitam, pakaian pelindung, alas kaki dan tutup kepala, dan magnet
dekoratif; layanan retail pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; layanan ritel untuk awning, terpal, kanopi, tempat tidur gantung,
tas dan karung untuk pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan, jalur pakaian, jalur cuci, tas cuci laundry, tas kanvas
untuk penyimpanan makanan, dan kantong pelindung tekstil; layanan ritel untuk koper dan tas perjalanan, tas, karung,
dompet, payung, payung dan tongkat jalan, serta pakaian untuk hewan; layanan ritel untuk tekstil dan barang tekstil, penutup
tempat tidur dan meja, permadani wisatawan, tekstil untuk membuat barang dari pakaian, tempat tidur, dan penutup untuk
bantal, bantal atau selimut; manajemen bisnis; memberikan bantuan teknis dalam pendirian dan / atau pengoperasian usaha
penjualan langsung mandiri; menyediakan layanan pemesanan on-line di bidang produk pembersih; organisasi, operasi dan
pengawasan skema loyalitas dan insentif; penyediaan informasi bisnis===
===Persiapan pemutihan dan zat lain untuk penggunaan binatu; Sabun; Wewangian; bantalan pembersih diresapi dengan
persiapan toilet; batu apung untuk penggunaan pribadi; decalcifying dan descaling persiapan untuk membersihkan produk
rumah tangga; deodoran, anti-keringat; deterjen cuci, sabun cuci; deterjen pencuci piring; karat dan kapur menghapus
persiapan; kosmetik, kosmetik kit; krim kosmetik, lotion, gel, serum, susu, minyak, bubuk, busa dan mousses untuk digunakan
pada kulit, kulit kepala dan tubuh; minyak esensial; minyak esensial untuk penggunaan aromaterapi; oven dan grill cleaner;
pelembut kain untuk penggunaan binatu; pembersih untuk digunakan pada mangkuk toilet; pembersih untuk digunakan pada
permukaan keras kamar mandi; penghilang noda karpet, penghilang noda dan pelembut kain; persiapan kosmetik untuk
perawatan kulit, kulit kepala dan tubuh; persiapan pembersihan saluran pembuangan; persiapan pembersihan untuk keperluan
rumah tangga; persiapan pembersihan untuk penggunaan pribadi; persiapan pembersihan, pemolesan, penggeledahan, dan
abrasif; persiapan penyamakan matahari; persiapan toilet; persiapan untuk digunakan di kamar mandi; persiapan untuk
memperkuat dan memperkuat kuku; persiapan untuk mengencangkan tubuh; rambut melambaikan tangan dan persiapan
pengaturan rambut; sabun disinfektan; sampo obat dan lotion rambut; sampo, kondisioner, krim, lotion, gel, serum, susu,
minyak, bubuk, busa, mousse, semprotan dan lilin untuk perawatan dan keindahan rambut; semprotan wewangian untuk
kamar dan untuk menyegarkan kain; semprotan wewangian untuk tubuh.===
===Peralatan rumah tangga dan dapur dan wadah; Sikat; Sikat gigi; Sisir; artikel untuk tujuan pembersihan; bantalan abrasif
untuk dapur dan keperluan rumah tangga; bantalan abrasif untuk keperluan dapur atau rumah tangga; bantalan pembersih,
kain pembersih, dan sikat pembersih untuk keperluan rumah tangga; bola pengering dari karet dan / atau wol yang
ditempatkan di mesin pengering pakaian dengan pakaian untuk mempercepat proses pengeringan; botol semprot; handuk dan
kain pembersih serat mikro; kacamata membersihkan kain; kain lap untuk mencuci piring; kain pembersih; kain pembersih
serat mikro dengan sudut dan saku penggosok; kain pembersih untuk buah dan sayuran; kain pembersih untuk
membersihkan, menyeka dan membersihkan debu; kain pembersih untuk menghilangkan make up, membersihkan dan
mengelupas; kain piring tekstil untuk mencuci peralatan makan, barang pecah belah, alat makan, alat masak dan peralatan,
ovenware, panci dan panci, dan untuk menyeka permukaan kerja; kamar mandi sarung tangan scrub dari kain untuk
membersihkan; lap debu, lap debu serat mikro; lint menghapus sarung tangan; membersihkan kain dan peralatan pembersih;
membersihkan kain, menyeka kain, shammies, chamois, membersihkan mitts, membersihkan kain untuk menyeka jendela;
membersihkan spons; menggosok kain, bantalan dan kuas; menjelajahi kain, bantalan dan kuas; mops dan lampiran untuk itu,
mengepel dasar dan mengepel kepala; peralatan pembersih, yaitu sikat pembersih pot dan spons scrub; saringan, saringan,
spatula, grater, dan turner dapur; sarung tangan cuci mobil, dan kain.; sarung tangan scrub kamar mandi, sarung tangan
pengelupas; sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; scrubber stainless steel untuk pembersihan; sikat mangkuk toilet;
sikat pembersih botol; sikat rumah tangga; sikat untuk hewan peliharaan, sikat mandi, sikat serat, sikat kosmetik, dan sikat
pembersih untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk menghilangkan rambut, serat dan debu dari tekstil, kursi mobil, dan
hewan peliharaan; sisir dan spons; spons toilet; spons yaitu spons mandi, spons scrub, dan spons yang digunakan untuk
merias wajah; talenan; tempat sampah, pisahkan tempat sampah untuk memisahkan barang yang dapat didaur ulang; tikar
untuk mengeringkan piring; toilet membersihkan artikel; wadah kompos untuk keperluan rumah tangga; wadah penyimpanan
kaca untuk keperluan rumah tangga atau rumah tangga; wadah penyimpanan plastik untuk keperluan rumah tangga atau
rumah tangga; wol baja===
===Awning, terpal, kanopi tekstil; kantong pelindung untuk menyimpan dompet dan tas tangan saat tidak digunakan.; tali
jemuran, tali cuci; tas cuci laundry; tas dan karung tekstil untuk pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan; tas dari bahan
tekstil untuk digunakan dengan tanaman atau pohon; tas kanvas untuk penyimpanan makanan; tas untuk mencuci pakaian
dalam dan kaus kaki; tempat tidur gantung===
===Tekstil dan barang tekstil; handuk berkerudung, selimut tempat tidur bayi berkerudung, set handuk dapur, handuk dapur;
handuk cuci mobil; handuk hewan peliharaan; handuk olahraga; handuk piring untuk mengeringkan; handuk tangan dan
handuk mandi; mencuci kain; permadani wisatawan, tekstil untuk membuat barang pakaian; sarung tangan cuci hewan
peliharaan; sarung tangan mandi dan mandi; selimut; selimut untuk bantal, bantal dan selimut; selimut, selimut bayi, selimut
tempat tidur; serbet kain untuk menghilangkan riasan; spanduk plastik atau vinil.; tempat tidur dan penutup meja; tempat tidur
yaitu, sprei, sarung bantal dan sarung bantal===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549380
: 20/07/2020 00:00:00
: 079864 19/02/2020 JM
: British American Tobacco (Brands) Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Globe House, 4 Temple Place London WC2R 2PG
: Baker & McKenzie LLP
: 100 New Bridge Street London EC4V 6JA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591

Uraian Warna

:

540 Etiket

Halaman 514 dari 595

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543131
: 21/07/2020 00:00:00
: UK00003490351 15/05/2020 GB
: CNH Industrial N.V.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 25 St. James's Street London SW1A 1HA
: Potter Clarkson LLP
: The Belgrave Centre, Talbot Street Nottingham NG1 5GG

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NEW HOLLAND AGRICULTURE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 4
: ===Antifreeze/cairan pendingin engine; aditif perawatan engine kimia untuk oli mesin, bahan bakar diesel, dan cairan hidraulik
dan transmisi; cairan hidraulik dan transmisi; oli hidraulik dan transmisi.===
===Oli pelumas untuk gandar dan roda gigi, selain; gemuk industri; oli industri termasuk oli roda gigi, oli motor, dan oli mesin;
pelumas, termasuk pelumas roda gigi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201546003
: 21/07/2020 00:00:00
:
: MAX BIOCARE PTY. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Level 1-2, 667 Chapel Street SOUTH YARRA VIC 3141
: MAX BIOCARE PTY. LTD.
: Level 1-2, 667 Chapel Street South Yarra VIC 3141

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Livaform
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Farmasi; obat-obatan farmasi; persiapan farmasi; persiapan farmasi untuk penggunaan manusia; persiapan farmasi untuk
perawatan kesehatan; produk farmasi; suplemen diet untuk tujuan farmasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201546016
: 21/07/2020 00:00:00
: 2099229 01/07/2020 AU
: MAX BIOCARE PTY. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Level 1-2, 667 Chapel Street South Yarra VIC 3141
: MAX BIOCARE PTY. LTD.
: Level 1-2, 667 Chapel Street South Yarra VIC 3141

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Lung Max
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Farmasi; obat-obatan farmasi; persiapan farmasi; persiapan farmasi untuk penggunaan manusia; persiapan farmasi untuk
perawatan kesehatan; produk farmasi; suplemen diet untuk tujuan farmasi.===

: 34
: ===Cerutu; Pemantik; Pertandingan; Rokok; artikel perokok; cairan untuk rokok elektronik; cigarillos (di dekat Cigarillos); filter
rokok; kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk penggunaan medis); kartrid untuk rokok elektronik; kasus rokok;
kertas rokok; kotak rokok; mesin genggam untuk menyuntikkan tembakau ke dalam tabung kertas; pengganti tembakau
(bukan untuk tujuan medis); peralatan saku untuk rolling rokok; perangkat dan suku cadang untuk perangkat untuk
memanaskan tembakau; produk tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; rokok elektronik; rokok yang
mengandung tembakau pengganti; snus dengan tembakau; snus tanpa tembakau; tabung rokok; tembakau dengan tembakau;
tembakau pengganti untuk tujuan menghirup; tembakau tanpa tembakau; tembakau, mentah atau diproduksi; vaporizers oral
untuk tujuan merokok.===
540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 515 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201546018
: 21/07/2020 00:00:00
:
: MAX BIOCARE PTY. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Level 1-2, 667 Chapel Street SOUTH YARRA VIC 3141
: MAX BIOCARE PTY. LTD.
: Level 1-2, 667 Chapel Street South Yarra VIC 3141

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Diabecure
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Farmasi; obat-obatan farmasi; persiapan farmasi; persiapan farmasi untuk penggunaan manusia; persiapan farmasi untuk
perawatan kesehatan; produk farmasi; suplemen diet untuk tujuan farmasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201546765
: 21/07/2020 00:00:00
: 46019993 06/05/2020 CN
: Fanpinsi (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: Rm. 201, Bldg. A, No. 1, Qianwan 1st Rd., Qianhai Shenzhen- Hong Kong
Cooperation Zone, Shenzhen City 518000 Guangdong Province
: SHENZHEN 51REG INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD
: Rm 3205B, Modern International Building, Jintian Road, Futian Street, Futian District,
Shenzhen City Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: VapX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 34
: ===Rokok; filter tips untuk rokok; kasus rokok; mesin saku untuk rolling rokok.; pemantik api untuk perokok; penyedap rasa,
selain minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; rokok elektronik; rokok yang mengandung tembakau
pengganti, bukan untuk tujuan medis; solusi cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; vaporizers oral untuk perokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201546942
: 21/07/2020 00:00:00
: 46038675 06/05/2020 CN
: Fanpinsi (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

540 Etiket

: Rm. 201, Bldg. A, No. 1, Qianwan 1st Rd., QianhaiShenzhen-Hong Kong
Cooperation 518000 Zone, Shenzhen City, Guangdong Province
: SHENZHEN 51REG INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD
: Rm 3205B, Modern International Building, Jintian Road, Futian Street, Futian District,
Shenzhen City Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: VIOLET
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 34
: ===Rokok; alat penguap oral untuk perokok; filter tip untuk rokok; korek api untuk perokok; kotak rokok; larutan cair untuk
digunakan pada rokok elektronik; mesin saku untuk melinting rokok.; perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan pada
rokok elektronik; rokok elektronik; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk tujuan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201546982
: 21/07/2020 00:00:00
: 46020662 06/05/2020 CN
: Fanpinsi (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

540 Etiket

Halaman 516 dari 595

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rm. 201, Bldg. A, No. 1, Qianwan 1st Rd., QianhaiShenzhen-Hong Kong
Cooperation 518000 Zone, Shenzhen City, Guangdong Province
: SHENZHEN 51REG INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD
: Rm 3205B, Modern International Building, Jintian Road, Futian Street, Futian District,
Shenzhen City Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ART
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 34
: ===Rokok; filter tips untuk rokok; kasus rokok; mesin saku untuk rolling rokok.; pemantik api untuk perokok; penyedap rasa,
selain minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; rokok elektronik; rokok yang mengandung tembakau
pengganti, bukan untuk tujuan medis; solusi cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; vaporizers oral untuk perokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547692
: 21/07/2020 00:00:00
: 21/01/2020 US
: CERECIN INC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 44 Cook St., Ste. 100-71 Denver CO 80206
: Laila S. Wolfgram Polsinelli PC
: 100 S. 4th Street Saint Louis MO 63102

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: A NEW ENERGY IN NEUROSCIENCE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Obat-obatan untuk pengobatan penyakit neurodegeneratif untuk penggunaan manusia dan hewan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547823
: 21/07/2020 00:00:00
:
: Franki Global, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1169 Conway St Erie CO 80516
: Leigh Augustine EIP US LLP
: 5445 DTC Parkway, PH4 Greenwood Village CO 80111

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FRANKI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 45
: ===Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan ulasan video yang dihasilkan pelanggan untuk bisnis dan restoran
lokal.===
===Layanan jejaring sosial online di bidang penyediaan ulasan video yang dihasilkan pelanggan untuk bisnis dan restoran
lokal.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020200725398
: 22/07/2020 00:00:00
:
: BERGHAUS LIMITED

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 8 Manchester Square London W1U 3PH
: Stevens Hewlett & Perkins
: 1 St Augustine's Place Bristol BS1 4UD

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 517 dari 595

566

Nama Merek
Arti Bahasa

:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Red and blue.
: 18, 25
: ===Kulit dan imitasi kulit dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas lain; tas, tas,
dompet, ransel dan bingkai, harness dan tali untuk itu, ransel, tas, portofolio, melampirkan kasus, dompet, tas, bagasi, koper,
koper, tas perjalanan, holdalls, tas ransel, tas olahraga, pembawa garmen, payung dan payung.===
===Pakaian, alas kaki, penutup kepala.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201070228
: 22/07/2020 00:00:00
:
: Suomen Luonnonsuojeluliitto R.Y.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Itälahdenkatu 22 B FI-00210 Helsinki
: HEINONEN & CO, Attorneys At Law Ltd
: P.O. Box 671 FI-00101 HELSINKI

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Green and white.
: 42
: ===Layanan ilmiah dan teknologi dan penelitian dan desain terkait; desain dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer.; studi dan penelitian industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Baiyun Airport, Guangzhou Guangdong Province
: UNITALEN ATTORNEYS AT LAW
: ROOM 30703, 7TH FLOOR, SCITECH PLACE, NO.22 JIAN GUO MEN WAI AVE.,
CHAOYANG DISTRICT 100004 BEIJING

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: "Zhong" means "Middle", "Guo" means "Country", "Nan" means "South", "Fang" means "Direction",
"Hang" means "airline", "Kong" means "Sky"; the combination of "Zhong Guo" means "China", the
combination of "Nan Fang" means "South", and the combination of "Hang Kong" means "Aviation".

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 39
: ===Mengangkut; Parkir mobil; distribusi energi; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; kunci saluran operasi; peluncuran
satelit untuk orang lain.; pengemasan barang; penyimpanan; persewaan pakaian selam; persewaan perahu; transportasi
melalui pipa; transportasi mobil; transportasi perahu; transportasi udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201346655
: 22/07/2020 00:00:00
:
: EXCELSIOR INC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 30-2, Wakabayashi 3-chome, Setagaya-ku Tokyo 154-0023
: HATTA & ASSOCIATES
: Dia Palace Nibancho, 11-9, Nibancho, Chiyoda-ku Tokyo 102-0084

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Mt. FUJI TOILET
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Blue and black.
: 21, 11

: M0020201345400
: 22/07/2020 00:00:00
:
: CHINA SOUTHERN AIR HOLDING COMPANY

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 518 dari 595

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Pot kamar.===
===Toilet portabel sekali pakai pada saat bencana; toilet portabel sekali pakai untuk penggunaan ponsel.; toilet portabel sekali
pakai untuk perawatan keperawatan; toilet portabel sekali pakai untuk rekreasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201347047
: 22/07/2020 00:00:00
:
: CHINA SOUTHERN AIR HOLDING COMPANY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Baiyun Airport, Guangzhou Guangdong Province
: UNITALEN ATTORNEYS AT LAW
: Room 30703, 7th Floor, Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang
District 100004 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: "Nan" means "South", "Hang" means "Airline".

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 39
: ===Pengiriman barang; Penyimpanan; Piloting; Transportasi; informasi transportasi; layanan kurir [pesan atau barang
dagangan].; pembungkus barang; penyewaan kendaraan; transportasi udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Baiyun Airport, Guangzhou Guangdong Province
: UNITALEN ATTORNEYS AT LAW
: Room 30703, 7th Floor, Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang
District 100004 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: "Nan" means "South", "Fang" means "Direction", "Hang" means "airline", "Kong" means "Sky"; the
combination of "Nan Fang" means "South", and the combination of "Hang Kong" means "Aviation".

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 39
: ===Pengiriman barang; Penyimpanan; Piloting; Transportasi; informasi transportasi; layanan kurir [pesan atau barang
dagangan].; pembungkus barang; penyewaan kendaraan; transportasi udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543456
: 22/07/2020 00:00:00
:
: RIKEN TECHNOS CORPORATION

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-101, Kanda-Awajicho, Chiyoda-ku Tokyo 101-8336
: Asamura Patent Office, P.c.
: Tennoz Central Tower, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku Tokyo 140-0002

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RIKEGUARD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 17, 9
: ===Resin buatan, tidak diproses; bahan kimia industri; plastik [bahan baku]; plastik, tidak diproses; resin elastomer
termoplastik, tidak diproses; resin polivinil klorida, tidak diproses; resin sintetis, tidak diproses; resin termoplastik, tidak
diproses.===
===Zat plastik, semi-olahan; batang plastik dan batang; film plastik; film plastik untuk digunakan pada bagian dari mesin
telekomunikasi dan peralatan; film plastik untuk digunakan pada bagian dari peralatan fotografi dan instrumen; film plastik
untuk digunakan pada bagian peralatan sinematografi dan instrumen; film plastik untuk digunakan pada bagian-bagian
peralatan optik dan instrumen; film plastik untuk digunakan pada jendela mobil; film plastik untuk digunakan pada tubuh mobil;
film plastik untuk digunakan pada windows; film plastik untuk memblokir sinar inframerah dan ultraviolet; film plastik untuk

: M0020201349318
: 22/07/2020 00:00:00
:
: CHINA SOUTHERN AIR HOLDING COMPANY

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 519 dari 595

penggunaan kaca untuk bangunan; film plastik untuk perangkat keras komputer; film plastik untuk tujuan industri, selain untuk
membungkus; kaset plastik dan strip [sebagai bahan]; lembaran film plastik.; lembaran plastik; lembaran plastik reflektif; papan
dan piring plastik; papan plastik laminasi; papan plastik yang diperkuat serat; pipa plastik dan tabung; plastik semi-olahan
dalam bentuk lembaran===
===Komputer; LCD [tampilan kristal cair]; Mesin dan peralatan telekomunikasi; Panel LCD; film pelindung yang diadaptasi
untuk layar komputer; film pelindung yang diadaptasi untuk layar ponsel; film pelindung yang diadaptasi untuk layar
smartphone; panel layar dioda emisi cahaya organik [OLED]; panel layar untuk kamera digital; panel layar untuk komputer;
panel layar untuk pemutar audio portabel; panel layar untuk peralatan telekomunikasi; panel layar untuk perangkat keras
komputer; panel layar untuk ponsel; panel layar untuk smartphone; panel layar untuk televisi; panel sentuh; panel sentuh untuk
asisten digital pribadi; panel sentuh untuk ponsel; panel sentuh untuk smartphone; panel sentuh untuk tampilan komputer;
panel tampilan signage digital.; panel tampilan untuk asisten digital pribadi; perangkat asisten digital pribadi; perangkat kamera
digital; perangkat pemutar audio portabel; perangkat smartphone===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201546892
: 22/07/2020 00:00:00
: 40-2020-0012201 22/01/2020 KR
: JUN, SangHun

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 204ho 109dong, 62, Dongbaek 5-ro, Giheung-gu, Yongin-si Gyeonggi-do
: LEE, SeonWoo
: A-401, Intelligi 2 Office 177 Jeongjail-ro, Bungang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: COSRX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Plester perekat; pembalut luka; perban perekat untuk luka kulit.; perban untuk luka kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201548202
: 22/07/2020 00:00:00
: 2078989 06/04/2020 AU
: Celebrity Ink IP Holdings Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SP066, 2 Cavill Avenue Surfers Paradise QLD 4217
: HWL Ebsworth Lawyers
: GPO Box 2033 BRISBANE QLD 4001

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CELEBRITY INK Inked Crew
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 44
: ===Tato; layanan salon tato.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549349
: 22/07/2020 00:00:00
:
: Daimler AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mercedesstr. 120 70372 Stuttgart
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AMG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Sampul untuk telepon seluler; kacamata dan kasus untuk itu.===

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 520 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549377
: 22/07/2020 00:00:00
: 4628014 27/02/2020 FR
: SEDERMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 29 rue du Chemin Vert F-78610 Le Perray en Yvelines
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FEMINAGE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1
: ===Produk kimia untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan; bahan aktif biokimia dari tanaman atau asal sintetis
untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik, produk perawatan pribadi, obat-obatan, produk nutrisi; bahan aktif dan produk
kimia untuk pembuatan produk kulit, kulit kepala dan perawatan rambut berikutnya, dan produk untuk perlindungan terhadap
sinar matahari atau biru; bahan baku biokimia untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik, produk perawatan pribadi, obatobatan, produk nutrisi; bahan kimia untuk digunakan dalam komposisi kosmetik, farmasi, nutrisi; bahan kimia untuk
pembuatan produk kosmetik; bahan kimia untuk pembuatan produk perawatan pribadi; bahan kimia yang dimaksudkan untuk
digunakan dalam produk perawatan pribadi; produk kimia dan bahan aktif untuk pembuatan tisu pembersih untuk penggunaan
pribadi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551495
: 22/07/2020 00:00:00
:
: PERNOD RICARD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 12 place des États-Unis F-75016 Paris
: PERNOD RICARD, Madame Eve-Marie WILMANN-COURTEAU
: GIPH 12 place des Etats-Unis F-75016 PARIS

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 33, 35
: ===Minuman beralkohol, kecuali bir.===
===Layanan ritel atau grosir untuk minuman; administrasi komersial; bantuan manajemen perusahaan komersial atau industri;
demonstrasi barang; distribusi brosur, sampel, item iklan; hubungan antara kontak komersial dan profesional.; iklan melalui
mail order; iklan online; iklan point-of-sale; iklan radio; iklan televisi; layanan grup (kecuali transportasi) untuk kepentingan
pihak ketiga; layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan untuk tujuan komersial, promosi, dan/atau periklanan;
layanan ritel atau grosir untuk produk yang ditujukan untuk mencicipi minuman, yaitu kacamata dan aksesoris bar; manajemen
bisnis dan konsultasi organisasi; manajemen bisnis komersial dan administrasi; organisasi acara, pameran dagang, kompetisi,
pertunjukan, pameran untuk tujuan komersial atau periklanan yang terkait dengan industri minuman; penyebaran iklan;
penyediaan ruang penjualan on-line untuk pembeli dan penjual; presentasi barang pada setiap sarana komunikasi untuk ritel
atau grosir minuman dan produk yang dimaksudkan untuk mencicipi minuman, yaitu kacamata dan aksesoris bar; publikasi
teks iklan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547709
: 23/07/2020 00:00:00
: 749677 07/02/2020 CH
: Alcon Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rue Louis-d'Affry 6 CH-1701 Fribourg
: Walder Wyss AG
: Seefeldstrasse 123, Postfach CH-8034 Zürich

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CLAREON+
:

591

Uraian Warna

:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 521 dari 595

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549375
: 23/07/2020 00:00:00
: 4020200093373 03/06/2020 KR
: GP CLUB CO., LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1222-12F Changgang Bd, 86, Mapo-daero, Mapo-gu Seoul
: No, JangOh
: 431 HaengJin building, 106, Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu Seoul

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: YACYURE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Lipstik; Make-up; Parfum; Pasta gigi; Pemutih binatu; jaringan pembersih pra-dibasahi.; kosmetik untuk hewan; paket
masker untuk keperluan kosmetik; persiapan fragrancing udara; persiapan make-up; persiapan pembersihan; sabun
kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201422604
: 24/07/2020 00:00:00
:
: Société des Produits Nestlé S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CH-1800 Vevey
: Société Des Produits Nestlé S.A.
: Avenue Nestlé 55 CH-1800 Vevey

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LIVECLEAR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 5, 31
: ===Kosmetik dan perlengkapan mandi non-obat.===
===Suplemen makanan untuk hewan.===
===Bahan makanan untuk hewan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 10
: ===Peralatan bedah dan instrumen untuk operasi mata; lensa intraokular.===

: M0020201487851
: 24/07/2020 00:00:00
:
: Lee Hwa Gyung

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: (Godeok Gracium APT, Godeok-dong) #105-702, 333, Godeok-ro, Gangdong-gu
Seoul 05223
: MAJOR PATENT AND LAW FIRM
: 3F., 3M Tower, 10, Teheran-ro 20 gil, Gangnam-gu Seoul

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SelfCoding
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik; Kosmetik fungsional; Parfum.; aromatik diffuser; jaringan pembersih pra-dibasahi; kondisioner kulit; kosmetik
untuk digunakan pada kulit; lotion perawatan kulit; minyak esensial; minyak untuk parfum dan aroma; paket masker untuk
keperluan kosmetik; persiapan binatu; persiapan kosmetik untuk perawatan kulit dan perawatan kulit; persiapan pembersihan;
persiapan perlengkapan mandi; persiapan polishing; sabun untuk penggunaan rumah tangga===

740

Halaman 522 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531166
: 24/07/2020 00:00:00
: 2020715514 26/03/2020 RU
: F&I Beverages AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Baarerstrasse 52 CH-6300 Zug
: Patent Agency "Ermakova, Stoliarova & Partners"
: Shmitovsky projezd, 2, bld 2a RU-123100 Moscow

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NOBIL GEST
: Noble gesture.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 33
: ===Brendi; Cuka Apel; Curacao; Demi; Kirsch; Minuman beralkohol; Rum; Vodka; adas manis [minuman keras]; alkohol beras;
anggur; anisette [minuman keras]; arak [arak]; baijiu [minuman beralkohol suling Cina]; digesters [minuman keras dan alkohol];
ekstrak alkohol; ekstrak buah, beralkohol; esensi alkohol.; gin; koktail; madu [hidromel]; minuman beralkohol; minuman
beralkohol pra-campur, selain minuman berbahan dasar bir; minuman beralkohol yang mengandung buah; minuman
beralkohol, kecuali bir; minuman keras; minuman keras peppermint; minuman suling; nira [minuman beralkohol berbahan
dasar tebu]; pahit; perry; piquette; roh [minuman]; wiski===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201547543
: 24/07/2020 00:00:00
:
: MARKETB CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: (Wadong-dong, Areumteo tower), 801ho 802ho 803ho, 836, Chaekhyanggi-ro, Pajusi Gyeonggi-do
: KIM, Young Kwan
: 4F, Taewon Building, 639, Seolleung-ro, Gangnam-Gu Seoul

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MARKETB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 20
: ===Bantal; Furniture; Kasur; Kursi; Sofa; cermin [mencari kacamata]; lemari arsip; mebel kantor; mebel logam; mebel plastik.;
meja makan; menampilkan [furnitur]; rak furnitur; tangga kayu atau plastik; tirai rel; tirai rol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.7 Shinan Road, High-tech Zone, Hefei City Anhui Province
: Hefei Bestone Intellectual Property Agency Co., Ltd.
: Room 2103, Block B2, No. 6, Hengsheng Haoting Community, Datong Road, Yaohai
District, Hefei City Anhui Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DYNE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7, 11
: ===Mesin foundry; instalasi kondensasi; kompresor [mesin]; kondensor uap [bagian dari mesin]; mengemudi motor selain
untuk kendaraan darat; mesin hisap untuk tujuan industri; mesin udara terkompresi; peralatan konversi bahan bakar untuk
mesin pembakaran internal; supercharger.; transporter pneumatik===
===Filter untuk AC; ac untuk kendaraan; instalasi AC; instalasi pendinginan dan mesin; peralatan pemanas untuk mencairkan
jendela kendaraan.; peralatan pemurni udara dan mesin; peralatan pendingin udara; reheaters udara; sterilisasi udara;
ventilasi [AC] instalasi untuk kendaraan===

740

: M0020201547697
: 24/07/2020 00:00:00
:
: HEFEI DYNE AUTO AIR CONDITIONER CO.,LTD.

540 Etiket

Halaman 523 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201548023
: 24/07/2020 00:00:00
:
: Cashway Fintech Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 30, West Eight Avenue, Free Trade Zone (Airport Economic Area), Binhai New
Area Tianjin
: Beyond Attorneys At Law
: Rm. 606, F6, Xijin Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CASHWAY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Robot humanoid dengan kecerdasan buatan; alat pengenalan wajah; detektor koin palsu; mesin pengenalan mata uang;
mesin teller otomatis; mesin teller otomatis [ATM]; otomatis uang tunai menyortir dan menghitung mesin.; terminal kartu kredit;
terminal point of sale [POS]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020200652490
: 27/07/2020 00:00:00
:
: RICHARD FRERES

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: F-42530 SAINT GENEST LERPT
: ZEUNER SUMMERER STÜTZ
: Nußbaumstraße 8 80336 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CERVIX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5, 10
: ===Dressing serviks.===
===Kerah serviks, perban serviks.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020200663885
: 27/07/2020 00:00:00
:
: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Westerwaldstrasse 4 56579 Rengsdorf
: ZEUNER SUMMERER STÜTZ, Patent- Und Rechtsanwälte
: Nußbaumstr. 8 80336 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Cellacare
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5, 10
: ===Dressing; Produk farmasi dan sanitasi; artikel untuk inkontinensia termasuk dalam kelas ini; dressing shell; kaset dan
perban untuk tujuan medis; menahan perban yang terbuat dari resin sintetis; pengecoran kaset; peralatan pertolongan
pertama, yaitu kotak P3K genggam; plester; produk untuk mengoperasikan bioskop, termasuk dalam kelas ini; untuk tujuan
medis.===
===Perban untuk dukungan ortopedi dan aksesorinya, termasuk dalam kelas ini; dukungan dan stoking kompresi; menahan
splints; orthoses dan prostesis; padding medis.; pelindung mulut dan masker hidung; sarung tangan bedah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: M0020201243157
: 27/07/2020 00:00:00
:
: Segafredo Zanetti France

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 524 dari 595

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 14 boulevard Industriel F-76300 Sotteville-les-Rouen
: NOVAGRAAF FRANCE
: 122 rue Edouard Vaillant F-92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Café de Paris C'est la vie
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 30
: ===Kopi; minuman berbasis kopi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201448394
: 27/07/2020 00:00:00
:
: Bonajour Co., Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: #2-1201~1202, 98, Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu Seoul 08506
: Moon, Hwan-Goo
: 4th floor, 318, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu Seoul 06228

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Bonajour
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik.; Krim pengelupasan kulit; esensi (kosmetik); gel kecantikan; kosmetik untuk wajah dan tubuh; krim balsem
noda; krim kosmetik; krim mata; krim pemutih kulit; krim tangan kosmetik; krim tubuh; lotion blok matahari; lotion kulit; lotion
tubuh; lotion untuk tujuan kosmetik; membersihkan susu untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak untuk tujuan kosmetik; pembersih kulit; persiapan kosmetik untuk perawatan kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201546989
: 27/07/2020 00:00:00
:
: Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd

540 Etiket

540 Etiket

: Room 722, Sanjiang Building, No.170 Nanyang Road, Huiji District, Zhenghou,
Henan
: Shenzhen YaYi Intellectual Property Agency Co.,Ltd
: 213, 2nd Floor, Bldg.D, Qingnian Chuangye Park, Jianshe East Road, Qinghua
Community, Longhua Street Longhua District, Shenzhen, Guangdong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: retekess
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Peralatan komunikasi jaringan; Radio.; Teleskop; alat pengajaran audiovisual; instalasi pencegahan pencurian, listrik;
lonceng pintu listrik; megafon; pemancar sinyal elektronik; penerima audio dan video; radio transistor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: M0020201547533
: 27/07/2020 00:00:00
:
: Beijing Tenghe Technology Co., Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 202, BeiKong technology mansion, Building 2, No. 10, White Foating Spring
Road, Science and Technology Park, Changping District 102200 Beijing
: Hunan Zhizhou Intellectual Property Services Co., Ltd
: Room 1801, No. 257, Furong South Road, Tianxin District, Changsha Hunan

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket

Halaman 525 dari 595

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Tengineer AIoT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Alat pengukur; Counter; alat ukur, listrik; chip elektronik; chips [sirkuit terpadu]; mesin dan peralatan distribusi daya atau
kontrol; meteran listrik; peralatan pemrosesan data; perangkat semi konduktor.; sirkuit terpadu===
===Penelitian teknologi; desain perangkat lunak komputer; konsultasi dalam desain dan pengembangan perangkat keras
komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; melakukan studi proyek teknis; pemeliharaan perangkat lunak komputer;
pemeriksaan dan pengujian kualitas; penelitian di bidang fisika; pengujian material; styling [desain industri].===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547923
: 27/07/2020 00:00:00
:
: Kim, Gwanyong

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 102-1803, 253-25, Incheon tower-daero, Yeonsu-gu, Incheon 22008
: Moon, Hwan-Goo
: 4F, 318, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul 06228

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AtoBK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Blush; Foundation; Gel kecantikan; Kosmetik; Kuku; Lipstik; Maskara; Parfum; Shampoo; bayangan mata; body lotion (
lotion tubuh ); eye liner (liner mata); kondisioner rambut; kosmetik tabir surya persiapan; krim kosmetik; krim mata; krim
pemutih kulit; krim pengelupasan kulit; krim tangan kosmetik; krim tubuh; lilin rambut; lotion blok matahari.; lotion kulit; lotion
untuk tujuan kosmetik; membersihkan susu untuk tujuan toilet; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak untuk
tujuan kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pembersih kulit; pembersih tubuh; penghilang pernis kuku; pensil
alis; persiapan kosmetik untuk perawatan kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201549726
: 27/07/2020 00:00:00
: 88946018 03/06/2020 US
: HANGZHOU INSHOT TECH CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rm. 2002, 20/F Huaxing Century Bldg., No. 317, Wantang Rd., Xihu Dist. 310000
Hangzhou, Zhejiang
: Nazly Aileen Bayramoglu Bayramoglu Law Offices LLC
: 1540 West Warm Springs Road, Suite 100 Henderson NV 89014

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dan gambar dari platform media sosial; aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk berbagi video dan gambar dengan orang lain; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk memposting
ulang video dan gambar di platform media sosial; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk memposting ulang video, gambar,
dan konten lainnya di platform media sosial; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh atau memposting ulang
video dan gambar dengan langkah-langkah mudah.; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyimpan video dan gambar
dari platform media sosial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020200879571
: 28/07/2020 00:00:00
:
: Ecolab USA Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 Ecolab Place Saint Paul MN 55102
: CMS Hasche Sigle Partnerschaft Von Rechtsanwälten Und Steuerberatern MbB
: Kranhaus 1, Im Zollhafen 18 50678 Köln

Tipe Merek

: Merek Lukisan

740

540 Etiket

Halaman 526 dari 595

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: EXELERATE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 5
: ===Persiapan pemutihan dan zat lain untuk penggunaan binatu; degreasing persiapan, tidak digunakan dalam manufaktur,
untuk menghilangkan minyak dan pembersihan mesin, logam, kayu, batu, porselen, kaca, plastik dan tekstil.; persiapan
pembersihan, pemolesan, penggeledahan, dan abrasif===
===Disinfektan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201130807
: 28/07/2020 00:00:00
:
: PERFETTI VAN MELLE S.p.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via XXV Aprile, 7 I-20020 LAINATE (Milano)
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Chupa Chups MELODY POPS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue, white, light blue, yellow, red and orange.
: 30
: ===Permen, permen, kue kering, permen, permen karet, cokelat, jeli (permen), lolipop, toffees, mint, pastilles, licorice, gula,
kopi, kakao.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201174381
: 28/07/2020 00:00:00
:
: Earthwhile Endeavors, Incorporated

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: P.O. Box 411050 San Francisco CA 94141
: Richard E. Lyon, Jr. Holland & Knight LLP
: 400 South Hope Street, 8th Floor Los Angeles CA 90071

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: EARTHBATH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Persiapan perawatan non-obat untuk digunakan pada mantel dan kulit hewan peliharaan dan hewan peliharaan lainnya,
yaitu, sampo, kondisioner, semprotan perawatan, semprotan tubuh perawatan kulit, bar pembersih, tisu perawatan, dan tisu
pembersih.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201292087
: 28/07/2020 00:00:00
:
: IBSA Institut Biochimique SA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via al Ponte 13 CH-6900 Massagno
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ALIAXIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 5, 10
: ===Persiapan pemutihan dan zat lain untuk penggunaan binatu; Sabun; Wewangian; dentifrices( beras dentifrices).; minyak

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

esensial, kosmetik, lotion rambut; persiapan pembersihan, pemolesan, degreasing dan abrasif===
===Produk farmasi.===

Halaman 527 dari 595

===Peralatan dan instrumen bedah, medis, gigi, dan veteriner; anggota badan buatan, mata dan gigi; artikel ortopedi, bahan
jahitan.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201544761
: 28/07/2020 00:00:00
:
: LISHUI JIEXIANG TECHNOLOGY CO., LTD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.127, Qibaiyang Street, Lishui Economic Development Zone, Liandu District,
Lishui 313000 city, Zhejiang Province
: Huzhou Office Of KG IP Law Firm
: F1, Bldg. 43, Changdao Park, HuZhou City 313000 Zhejiang Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SHAC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Bantalan [bagian dari mesin]; bantalan bola.; bantalan self-oiling; bantalan untuk kendaraan; bantalan untuk poros
transmisi; katrol [bagian dari mesin]; katup [bagian dari mesin]; panduan untuk mesin; pelumas [bagian dari mesin];
pengangkut pneumatik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201547640
: 28/07/2020 00:00:00
: 46038773 06/05/2020 CN
: Fanpinsi (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

540 Etiket

: Rm. 201, Bldg. A, No. 1, Qianwan 1st Rd., QianhaiShenzhen-Hong Kong
Cooperation 518000 Zone, Shenzhen City, Guangdong Province
: SHENZHEN 51REG INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD
: Rm 3205B, Modern International Building, Jintian Road, Futian Street, Futian District,
Shenzhen City Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: METEOR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 34
: ===Rokok; filter tips untuk rokok; kasus rokok; mesin saku untuk rolling rokok.; pemantik api untuk perokok; penyedap rasa,
selain minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; rokok elektronik; rokok yang mengandung tembakau
pengganti, bukan untuk tujuan medis; solusi cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; vaporizers oral untuk perokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201548241
: 28/07/2020 00:00:00
: 2065006 28/01/2020 AU
: Minenssey Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Suite 2, 20 Cliff Street Milsons Point NSW 2061
: King & Wood Mallesons
: Governor Phillip Tower, 1 Farrer Place Sydney NSW 2000

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MINENSSEY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 44
: ===Layanan kesehatan, kebersihan, dan perawatan kecantikan; konsultasi dan layanan konsultasi dalam kaitannya dengan
kecantikan, kesehatan dan perawatan kulit termasuk tentang perawatan dan diagnosis kulit; memberikan informasi, termasuk
online, tentang higienis, kecantikan dan perawatan kulit untuk manusia.; perawatan kecantikan dan kulit; salon kesehatan dan
kecantikan dan spa===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201552163
: 28/07/2020 00:00:00
:
: Shenzhen Jituoke Electronic Technology Co., LTD.

540 Etiket

: Room 101, Building C, No. 2, North Area of Shangxue Tech Town, Bantian Street,
Longgang District, Shenzhen, 518000 Guangdong
: Guangzhou Xingteng Trademark Agency Ltd.
: Room 1007, Fulishangmao Tower, No. 23 Zhongshan 8th Road, Liwan District,
Guangzhou City, Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GCHOK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 14
: ===Paduan logam mulia; Perhiasan; gerakan untuk jam dan jam tangan; jam dan jam tangan, listrik; jam tangan; kotak
perhiasan; kotak presentasi untuk jam tangan.; menonton band; pesona perhiasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201172351
: 29/07/2020 00:00:00
:
: Neugart GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Keltenstrasse 16 77971 Kippenheim
: PATENT- UND RECHTSANWÄLTE MAUCHER BÖRJES JENKINS
: Urachstrasse 23 79102 Freiburg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: WPLPE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Roda gigi, khususnya roda gigi planet.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201340711
: 29/07/2020 00:00:00
:
: YG ENTERTAINMENT INC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3, Huiujeong-ro 1-gil, Mapo-gu Seoul 04028
: Lee & Ko IP
: Hanjin Building, 63 Namdaemun-ro, Jung-gu Seoul 04532

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BLACK PINK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 25, 28
: ===CD; DVD; Memori USB; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; casing untuk digunakan dengan perangkat
telekomunikasi seluler; earphone dan headphone; file gambar yang dapat diunduh; file multimedia yang dapat diunduh; file
musik yang dapat diunduh; kacamata hitam; kupon yang dapat diunduh; musik pra-rekaman yang direkam pada media
elektronik.; perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; perangkat lunak komputer; perangkat lunak permainan komputer;
publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk majalah; rekaman audio dan video yang menampilkan pertunjukan
musik dan artistik; rekaman fonograf; tali ponsel; tiket yang dapat diunduh===
===Pakaian luar; alas kaki; celana; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang untuk dipakai; kaus kaki dan stoking; kemeja;
mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); masker wajah musim
dingin (pakaian); muffler; pakaian; pakaian dalam; pakaian olahraga; pakaian rajut [pakaian]; pakaian tidur; pantat [pakaian].;
rok dan gaun; sarung tangan untuk pakaian jadi; syal; topi [aksesori kepala]===
===Tongkat mainan dengan fitur lampu LED untuk digunakan di konser [barang baru]; artikel senam dan olahraga; barang
pakaian untuk mainan; bermain balon; boneka mainan; furnitur mainan; hiasan untuk pohon Natal (kecuali barang iluminasi
dan kembang gula); mainan; mainan (mainan); mainan aksi elektronik; mainan hewan; permainan dan mainan; rumah mainan;

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 529 dari 595

set mainan; tongkat dengan fitur bercahaya untuk penggemar dan untuk hiburan [item baru]; tongkat mainan dengan fitur
berpendar dalam gelap.; tongkat pembuat gelembung dan set solusi; tongkat untuk penggemar dan untuk hiburan [item baru];
topeng kostum===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201378866
: 29/07/2020 00:00:00
:
: Joanne Rowling

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c/o The Blair Partnership, Middlesex House, 4th Floor, 34-42 Cleveland Street
London W1T 4JE
: J A Kemp LLP
: 14 South Square, Gray's Inn London WC1R 5JJ

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: J K ROWLING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 38, 9, 41, 45
:
===Barang cetakan, surat kabar, publikasi berkala; alat tulis; alat tulis, kertas tulis, amplop, buku catatan, buku harian, kartu
catatan, kartu ucapan, kartu perdagangan; buku; buku aktivitas anak-anak; buku komik, buku anak-anak; buku mewarnai;
decals, perpindahan panas; dekorasi pesta kertas yaitu, serbet kertas, alas piring kertas, kertas krep, undangan, taplak meja
kertas, dekorasi kue kertas; foto terpasang dan / atau tidak terpasang; litograf; majalah yang menampilkan karakter dari fitur
animasi, petualangan aksi, komedi dan / atau drama; pola cetak untuk kostum, piyama, kaus dan kaos.; poster; pulpen, pensil,
peti, penghapus, krayon, spidol, pensil warna, set lukisan, kapur tulis dan papan tulis; sampul buku, tanda buku, kalender,
kertas kado; transfer tercetak untuk bordir atau untuk digunakan dengan aplikasi kain===
===Layanan telekomunikasi; layanan penyiaran audio, teks dan video melalui komputer dan jaringan komunikasi lainnya.;
menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; menyediakan fasilitas on-line untuk interaksi
real-time dengan pengguna komputer lain mengenai topik yang menarik secara umum; menyediakan ruang obrolan on-line,
papan buletin elektronik, dan forum komunikasi antarpengguna; menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer
pengguna situs web ke halaman web lokal dan global lainnya===
===Disk komputer dan video game, kartrid, program yang dapat diunduh, dan aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk
platform perangkat keras, yaitu konsol game dan komputer pribadi; Film gambar bergerak yang menampilkan komedi, drama,
aksi, petualangan dan / atau animasi, dan film gambar bergerak untuk ditayangkan di televisi yang menampilkan komedi,
drama, aksi, petualangan dan / atau animasi; aksesori telepon seluler, yaitu aksesori handsfree, cover telepon seluler, dan
penutup muka telepon seluler; alas mouse; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; buku anak-anak yang
dapat diunduh; buku audio yang dapat diunduh; buku, majalah, surat kabar elektronik yang dapat diunduh; cakram audio
video, dan cakram serbaguna digital yang menampilkan musik, komedi, drama, aksi, petualangan, dan / atau animasi;
kacamata, kacamata hitam dan casing karenanya; kartrid video game; kartu magnetik berkode, yaitu kartu telepon, kartu
kredit, kartu tunai, kartu debit, dan kartu kunci magnetik; konten media audio visual yang dapat diunduh di bidang hiburan
yang menampilkan animasi film, serial televisi, komedi, dan drama; magnet dekoratif.; peralatan untuk memproses, merekam,
transmisi atau reproduksi suara, video, data dan / atau gambar; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming dan
menyimpan konten media audio visual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio visual melalui
Internet; perangkat lunak atau firmware komputer untuk permainan kebetulan pada platform terkomputerisasi apa pun,
termasuk konsol permainan khusus, mesin slot berbasis video, mesin slot berbasis gulungan, dan terminal lotere video;
perangkat lunak komputer yaitu perangkat lunak komputer untuk streaming konten media audio visual melalui internet,
perangkat lunak komputer untuk streaming dan menyimpan konten media audio visual, pemutar audio dan video yang dapat
diunduh untuk konten media dengan fungsi multimedia dan interaktif.; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
streaming dan menyimpan konten media audio visual; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk streaming konten
media audio-visual melalui Internet; perangkat lunak komputer yang menghubungkan video digital dan media audio ke
jaringan informasi komputer global; perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon seluler;
perangkat lunak permainan komputer untuk mesin permainan termasuk mesin slot; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam bermain game komputer online, perangkat lunak game komputer yang dapat diunduh; program komputer
untuk mengakses, menjelajah dan mencari database online, perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk memutar
dan memprogram konten audio, video, teks dan multimedia yang berhubungan dengan hiburan; program video dan permainan
komputer; publikasi elektronik interaktif yang dapat diunduh, buku elektronik interaktif, dan buku anak-anak elektronik
interaktif; publikasi yang dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter dari fitur animasi, petualangan aksi,
komedi dan / atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang menampilkan karakter dari animasi,
petualangan aksi, komedi dan / atau drama, buku mewarnai,; rekaman audio yang dapat diunduh menampilkan komedi,
drama, aksi, dan petualangan; rekaman audio-video yang menampilkan komedi, drama, aksi dan petualangan dan / atau
animasi===
===Layanan internet memberikan informasi melalui jaringan komputer global elektronik di bidang hiburan yang berkaitan
secara khusus dengan permainan, musik, film, dan televisi; distribusi dan penayangan film-film teater aksi langsung, komedi,
drama dan film animasi; informasi hiburan dan / atau rekreasi; jasa hiburan yaitu menyediakan permainan video online,
menyediakan permainan komputer online, menyediakan penggunaan sementara permainan video yang tidak dapat diunduh;
jasa pameran untuk hiburan dan tujuan pendidikan; jasa penerbitan elektronik, yaitu, penerbitan teks dan karya grafis orang
lain secara on-line yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto dan materi visual.; jasa
penulisan naskah dan naskah drama; jasa produksi film dan program televisi; jasa produksi teater; jurnal yang tidak dapat
diunduh; kegiatan olah raga dan budaya; layanan hiburan dalam bentuk pengembangan bioskop dan teater multipleks,
pameran film dan distribusi film; layanan hiburan dalam bentuk serial televisi live-action, komedi, drama, animasi, dan reality

740

Halaman 530 dari 595

show; layanan hiburan yang disediakan oleh database komputer on-line dan database on-line yang dapat dicari; layanan klub
hiburan termasuk layanan klub penggemar; layanan menulis untuk blog; layanan pemesanan teater; layanan pendidikan yaitu
penyediaan informasi yang dapat diakses oleh jaringan telekomunikasi yang berkaitan khusus dengan buku anak, program
pendidikan termasuk program membaca dan literasi, program pengajaran membaca dan literasi, materi dan program fasilitasi
membaca dan belajar bagi individu.; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer global; layanan
taman hiburan; layanan teater; memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang sastra, hiburan dan musik online.;
memberikan pelatihan; menyediakan acara dan / atau film live atau prarekam; menyediakan berita tentang peristiwa dan
hiburan terkini, dan informasi yang berkaitan dengan peristiwa pendidikan dan budaya, melalui jaringan komputer global;
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan informasi untuk dan hiburan aktual melalui jaringan komunikasi
global elektronik dalam bentuk program aksi langsung, komedi, drama dan animasi dan produksi film aksi langsung, komedi,
drama dan film animasi untuk didistribusikan melalui jaringan komputer global; menyediakan klip film, foto, dan materi
multimedia lainnya melalui situs web hiburan; menyediakan permainan komputer yang dapat diakses oleh jaringan
telekomunikasi; menyediakan wahana taman hiburan; organisasi konferensi dan acara; pemberian ulasan di bidang hiburan;
pendidikan; penulisan pidato untuk layanan non-iklan; penulisan teks, selain teks publisitas; penyediaan hiburan melalui
database komputer on-line dan database on-line yang dapat dicari; pertunjukan teater baik animasi maupun aksi langsung;
presentasi pertunjukan langsung; produksi film-film teater aksi langsung, komedi, drama dan film animasi; produksi
pertunjukan live; produksi serial televisi live-action, komedi, drama, animasi dan realitas; produksi, sindikasi dan distribusi film,
program televisi dan serial televisi, rekaman suara; publikasi online ulasan di bidang hiburan; publikasi ulasan di bidang
hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter dari fitur animasi, petualangan
aksi, komedi dan / atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang menampilkan karakter dari
animasi, petualangan aksi, fitur komedi dan / atau drama, pewarnaan===
===Layanan jejaring sosial berbasis Internet memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berbagi, menyimpan,
mengirimkan, melihat, dan mengunduh teks, gambar, konten audio dan video, dan materi multimedia lainnya.; Layanan
perizinan kekayaan intelektual; jejaring sosial yang disediakan melalui situs web di internet; layanan jejaring sosial online;
layanan jejaring sosial yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; pengelolaan hak kekayaan
intelektual===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201503885
: 29/07/2020 00:00:00
:
: FUJI YAKUHIN CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4-383, Sakuragi-cho, Omiya-ku, Saitama-shi 3300854 Saitama 330-0854
: TAKAHASHI Masakazu
: 3F, Masukichi-Bldg, 6-10, Nihonbashi 3-Chome, Chuo-ku Tokyo 103-0027

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: URECE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Farmasi, kedokteran hewan dan persiapan sanitasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 16-1, Shinei-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama Kanagawa 224-0035
: INABA Yoshiyuki
: TMI Associates, 23rd Floor, Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1, Roppongi, Minato-ku
Tokyo 106-6123

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: IQUI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Kamera; Kamera 360 derajat; Kamera video 360 derajat; Komputer; Smartphone; adaptor catu daya untuk kamera; alat
pengukur jarak jauh; asisten digital pribadi; cakram video yang direkam sebelumnya; detektor gerak; dudukan film slide.; file
gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; film sinematografi terbuka; film slide terbuka; kamera bola;
kamera digital; kamera omnidirectional; kamera panorama; kamera video; kaset video yang direkam sebelumnya; kasus
kamera; mesin dan peralatan sinematografi; mesin optik dan peralatan, yaitu lensa optik; peralatan dan instrumen fotografi;
perangkat lunak aplikasi yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang dapat
diunduh; tripod untuk kamera===

: M0020201535757
: 29/07/2020 00:00:00
: 2020-028554 16/03/2020 JP
: Vecnos Inc.

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 16-1, Shinei-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama Kanagawa 224-0035
: INABA Yoshiyuki
: TMI Associates, 23rd Floor, Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1, Roppongi, Minato-ku
Tokyo 106-6123

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: IQUISPIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Kamera; Kamera 360 derajat; Kamera video 360 derajat; Komputer; Smartphone; adaptor catu daya untuk kamera; alat
pengukur jarak jauh; asisten digital pribadi; cakram video yang direkam sebelumnya; detektor gerak; dudukan film slide.; file
gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; film sinematografi terbuka; film slide terbuka; kamera bola;
kamera digital; kamera omnidirectional; kamera panorama; kamera video; kaset video yang direkam sebelumnya; kasus
kamera; mesin dan peralatan sinematografi; mesin optik dan peralatan, yaitu lensa optik; peralatan dan instrumen fotografi;
perangkat lunak aplikasi yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang dapat
diunduh; tripod untuk kamera===
===Layanan penyimpanan data gambar digital on-line; desain komponen optik; desain perangkat lunak komputer; desain
perangkat lunak pemrosesan gambar; jasa desain industri; komputasi awan; layanan hosting interaktif yang memungkinkan
pengguna untuk mempublikasikan dan berbagi konten dan gambar mereka sendiri on-line; layanan penasihat teknologi yang
berkaitan dengan komputer, mobil dan mesin industri; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer on-line
yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer on-line yang tidak dapat diunduh
untuk memproses gambar digital; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer on-line yang tidak dapat
diunduh untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman
komputer; penyewaan komputer.; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201537711
: 29/07/2020 00:00:00
: 2020-042002 15/04/2020 JP
: Vecnos Inc.

: M0020201548099
: 29/07/2020 00:00:00
: 46026695 06/05/2020 CN
: Fanpinsi (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: Rm. 201, Bldg. A, No. 1, Qianwan 1st Rd., QianhaiShenzhen-Hong Kong
Cooperation 518000 Zone, Shenzhen City, Guangdong Province
: SHENZHEN 51REG INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD
: Rm 3205B, Modern International Building, Jintian Road, Futian Street, Futian District,
Shenzhen City Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AIRMESH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 34
: ===Rokok; filter tips untuk rokok; kasus rokok; mesin saku untuk rolling rokok.; pemantik api untuk perokok; penyedap rasa,
selain minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; rokok elektronik; rokok yang mengandung tembakau
pengganti, bukan untuk tujuan medis; solusi cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; vaporizers oral untuk perokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549779
: 29/07/2020 00:00:00
: 05/02/2020 FR
: SEPHORA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 41 Rue Ybry F-92200 Neuilly-Sur-Seine
: Cabinet GERMAIN & MAUREAU
: 31 -33 rue de la Baume F-75008 Paris

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BEAUTIFUL LASH CARE
:

566

540 Etiket

Halaman 532 dari 595

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549969
: 29/07/2020 00:00:00
: 88778568 30/01/2020 US
: Dulce Bestia LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 100 Whitefish Hills Drive Whitefish MT 59937
: Meichelle R. MacGregor Cowan, Liebowitz & Latman, P.C.
: 114 West 47th Street New York NY 10036

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: STRONG LIKE STEEL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 24, 25
: ===Kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun.===
===Pakaian, yaitu, t-shirt, atasan, tank top, pakaian dalam, piyama, legging, kaus kaki, headwear, topi, topi menjadi
headwear, ikat kepala, dasi, dasi kupu-kupu, ascots, syal, selendang, sarung tangan, sarung tangan, ikat pinggang, alas kaki,
baju renang, celana ketat, jaket, bra, pakaian dalam, rok, gaun, sweater, shapewear, korset menjadi pakaian, bodysuits,
unitards, camisoles, chemises, undershirts, slip menjadi pakaian dalam, pakaian yayasan, shapers tubuh, pelangsing paha
menjadi pakaian yayasan, bustiers, bandeau tops; sabuk garter, celana pendek, celana pendek petinju, celana dalam, celana
dalam wanita, celana pendek anak laki-laki, pakaian santai, pakaian tidur, baju tidur, kemeja malam, kelalaian, jubah, kaus
kaki, pantyhose, tertinggi lutut.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551594
: 29/07/2020 00:00:00
: UK00003464703 06/02/2020 GB
: Sinclair Pharmaceuticals Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Eden House Lakeside, Chester Business Park Chester CH4 9QT
: Gill Jennings & Every LLP
: The Broadgate Tower, 20 Primrose Street London EC2A 2ES

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MAILI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 5, 10
: ===Kosmetik, yaitu produk kosmetik anti-penuaan dan persiapan, produk kosmetik anti-kerut dan persiapan; persiapan
kosmetik anti-kerut, dalam bentuk persiapan suntik, untuk wajah, untuk aplikasi topikal, intradermal dan subkutan; persiapan
kosmetik suntik; persiapan kosmetik suntik untuk menghaluskan keriput dan untuk memberikan volumisasi daerah disuntikkan;
persiapan kosmetik suntik yang terbuat dari asam hialuronat.; persiapan kosmetik, dalam bentuk persiapan suntik, untuk
regenerasi kulit===
===Persiapan suntik untuk tujuan medis dan farmasi; jarum suntik pra-diisi untuk tujuan medis.; jarum suntik yang diisi untuk
tujuan medis; pengisi dermal suntik; persiapan suntik untuk tujuan medis dan farmasi untuk menghaluskan keriput dan untuk
memberikan volumisasi daerah disuntikkan===
===Jarum suntik sekali pakai dan jarum untuk penggunaan medis dan bedah; jarum suntik dan jarum untuk suntikan.; jarum
suntik hipodermik dan jarum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551617
: 29/07/2020 00:00:00
: 4621925 07/02/2020 FR
: SEPHORA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 41 rue Ybry F-92200 Neuilly-Sur-Seine
: Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. Bertrand GEOFFRAY
: 31-33 rue de la Baume F-75008 PARIS

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
:

:
: 3
: ===Maskara.===
540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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CARE SEPHORA
566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===(Di dekat Brilliantine); Conditioner; Dupa; Kuku; Lipstik; Parfum; Perlengkapan mandi; Produk wewangian; Shampoo;
bayangan mata; bedak bayi; bedak untuk penggunaan toilet; blushers (memerah); bubuk make-up; bulu mata palsu; busa
cukur; dasar parfum; dentifrices (Di dekat Dentifrices); depilatories (depilatories); eau de Cologne; eaux de toilette (Dalam
Dekat); garam mandi untuk penggunaan kosmetik; gel mandi bukan untuk penggunaan medis; jaringan diresapi dengan lotion
kosmetik; kosmetik krim perawatan rambut; kosmetik tangan-krim; krim cair kosmetik; krim pemutih kulit kosmetik; krim styling
rambut atau gel; kuku palsu; kuku-polish menghapus produk; lilin depilatory; lotion kulit kosmetik; lotion perawatan matahari
dan krim; lotion rambut; lotion setelah cukur; lotion tangan; lotion untuk penggunaan kosmetik; make-up menghapus produk;
mandi manik-manik; maskara rambut; maskara untuk bulu mata; masker kecantikan; membersihkan susu untuk tujuan toilet;
mencukur produk; minyak bayi bukan untuk penggunaan medis; minyak esensial; minyak mandi bukan untuk penggunaan
medis; pemutih rambut; pensil alis; pensil blusher; pensil mata; perekat dan transfer dekoratif untuk penggunaan kosmetik;
persiapan kosmetik self-tanning; persiapan kosmetik untuk mempromosikan penyamakan kulit; persiapan kosmetik untuk
pelangsingan; persiapan perawatan kuku; persiapan perawatan kulit kosmetik; pewarna jenggot; pewarna rambut; potpourris
[wewangian]; produk make-up; produk mandi berbusa; produk perawatan bibir kosmetik; sabun cukur; sabun kosmetik; sabun
untuk tujuan toilet; semprotan rambut; shower gel bukan untuk penggunaan medis; tato tubuh dan kuku sementara untuk
penggunaan kosmetik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201334045
: 30/07/2020 00:00:00
:
: Jonathan Hesselbarth

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Eschollbrücker Straße 4 64283 Darmstadt
: Habermann Intellectual Property Partnership Of Patent Attorneys MbB
: Dolivostraße 15A 64293 Darmstadt

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Wingcopter
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42, 12
: ===Ilmiah, bahari, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), alat
dan instrumen penyelamatan jiwa dan pengajaran; alat pemadam kebakaran; amplifier kontrol; aparat kontrol numerik;
compact disc, DVD dan media perekaman digital lainnya; kasir, mesin hitung, peralatan pengolahan data, komputer; kontrol
listrik; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; modul kontrol (listrik atau elektronik -); modul penghubung
untuk kontrol listrik.; papan sirkuit pengontrol; pembawa data magnetik, merekam disk; pengontrol (regulator); pengontrol
elektronik; pengontrol multiport; pengontrol yang dapat diprogram; peralatan dan instrumen untuk melakukan, beralih,
mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan; peralatan kontrol listrik; peralatan kontrol otomatis; peralatan
kontrol peluncuran rudal; peralatan kontrol yang dapat diprogram; peralatan panduan pendaratan pesawat; peralatan untuk
merekam, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; perangkat lunak integrasi segmen kontrol; perangkat lunak komputer;
robot peralatan kontrol listrik; sirkuit kontrol; sirkuit kontrol elektronik; sirkuit kontrol listrik; sistem kontrol elektronik; stasiun
kontrol (remote, listrik atau elektronik -); unit kontrol elektronik===
===Layanan ilmiah dan teknologi dan penelitian dan desain yang berkaitan dengannya; analisis industri dan layanan
penelitian; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain pesawat; desain program
komputer dan perangkat lunak yang berkaitan dengan pesawat terbang; konsultasi teknis di bidang teknik kedirgantaraan;
layanan teknik yang berkaitan dengan pemrosesan data otomatis; layanan teknik yang berkaitan dengan robotika; mengontrol
layanan konsultasi teknologi; menulis program kontrol.; pembuatan program kontrol untuk pengukuran otomatis, perakitan,
penyesuaian, dan visualisasi terkait; pemrograman sistem kontrol elektronik; pengembangan pesawat terbang;
pengembangan program komputer yang direkam pada media data (perangkat lunak) yang dirancang untuk digunakan dalam
konstruksi dan manufaktur otomatis (cad / cam)===
===Helikopter; Kendaraan; bagian dan fitting untuk kendaraan udara dan ruang angkasa; bagian struktural untuk helikopter;
baling-baling untuk kendaraan udara; benda terbang terkontrol jarak jauh; kapal udara; kendaraan bertenaga untuk digunakan
di udara; kendaraan udara; kendaraan udara dan ruang angkasa; kendaraan udara.; meluncurkan gigi untuk kendaraan udara;
peralatan aeronautika, mesin dan peralatan; peralatan untuk penggerak melalui darat, udara atau air; peralatan untuk
penggerak melalui udara; pesawat bertenaga listrik; pesawat militer; pesawat terbang dan bagian struktural untuk itu; pesawat
turbo-jet; rotor ekor terselubung untuk helikopter; turbo-prop pesawat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201535285
: 30/07/2020 00:00:00
:
: CRH Nederland B.V.

Alamat Pemohon

: De Klencke 10 NL-1083 HL Amsterdam

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KELTIE LLP
: No. 1 London Bridge London SE1 9BA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LEVIAT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 6
: ===Bahan bangunan dan konstruksi dan unsur-unsur logam; bagian dan perlengkapan untuk barang-barang tersebut di atas.;
bahan logam untuk bangunan dan konstruksi; fasad logam; pipa dan tabung logam; silo dan tangki logam; wadah logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-8A, No.2 Building, No. 2 Dajiaoting Middle Street, Chaoyang District 100124 Beijing
: NOVA Intellectual Property Agency Co., Ltd.
: Room 801A, No. 1 Building, 10 HaoMingDi, No. 81 Zizhuyuan Road, Haidian District
100089 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HERA SHAW
: HERA SHAW.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 3
: ===Iklan; Pemasaran; kompilasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi manajemen bisnis; layanan agen eksporimpor; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; memberikan informasi bisnis; organisasi pameran untuk tujuan
komersial atau periklanan; pencarian sponsor.; promosi penjualan untuk orang lain===
===Kosmetik; Kue sabun toilet; Pasta gigi.; Shampoo; busa mandi; krim sepatu; lotion rambut; minyak esensial; persiapan
pembersihan; susu pembersih wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549890
: 30/07/2020 00:00:00
: 749487 02/07/2020 CH
: swissmooh AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Archstrasse 2 CH-8401 Winterthur
: FMP Fuhrer Marbach & Partner
: Konsumstrasse 16A CH-3007 Bern

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MYSTIC VALLEY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 29
: ===Buttermilk; Dadih; Keju; Mentega; Milkshake; Quark; Susu dan produk susu (komponen susu dan susu untuk industri
makanan); Yoghurt; krimer untuk kopi yang dapat digunakan untuk minuman lain; minuman berbasis susu yang mengandung
buah-buahan; minuman susu, susu mendominasi; minuman terutama didasarkan pada susu dan minuman susu rasa, susu
mendominasi; minuman yang mengandung asam laktat; minuman yang mengandung bakteri asam laktat; minuman yang
terutama terdiri dari susu; pemutih kopi yang terutama terdiri dari produk susu; saus berbasis susu tebal untuk menemani
makanan ringan (dips); setengah-setengah (campuran susu dan krim); spread (krim) berdasarkan susu, gula dan vanili;
spread berdasarkan produk susu; susu asam; susu bubuk; susu domba; susu fermentasi.; susu kambing; susu kental
manis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550177
: 30/07/2020 00:00:00
: 88812151 26/02/2020 US
: THE FYNDER GROUP, INC.

Alamat Pemohon

: 815 W PERSHING ROAD, SUITE 4 CHICAGO IL 60609

: M0020201547266
: 30/07/2020 00:00:00
:
: Beijing Jiulongyihe Investment Co., Ltd

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 535 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Miriam D. Trudell Sheridan Ross P.C.
: 1560 Broadway, Suite 1200 Denver CO 80202

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NATURE'S FYND
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 5, 29, 30, 31
: ===Konsentrat, sirup atau bubuk yang digunakan dalam persiapan olahraga dan minuman energi; Smoothie; konsentrat dan
bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman energi dan minuman rasa buah; minuman aromatized berdasarkan buah,
protein, ramah, gula dan nutrisi cairan lainnya, yaitu, minuman protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan tidak
untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman energi yang ditingkatkan; minuman olahraga yang diperkaya protein.;
minuman olahraga yang ditingkatkan; minuman olahraga, yaitu, minuman pemulihan; minuman olahraga, yaitu, minuman
pertunjukan; smoothie menjadi minuman buah, buah mendominasi===
===Protein vegan untuk digunakan sebagai suplemen gizi dalam minuman siap minum; protein suplemen getar; suplemen diet
protein; suplemen diet protein dibentuk dan dikemas sebagai bar.; suplemen protein; suplemen protein cair vegan; suplemen
protein getar untuk tujuan kenaikan berat badan; suplemen protein yang dibentuk dan dikemas sebagai bar===
===Makanan siap saji yang terutama terdiri dari pengganti daging; krim buatan menjadi pengganti produk susu; margarin
pengganti; membentuk protein nabati bertekstur untuk digunakan sebagai pengganti daging.; pengganti daging; pengganti
daging nabati; pengganti keju; pengganti krim asam; pengganti makanan laut; pengganti mentega; pengganti mentega
kacang; pengganti susu; pengganti telur; pengganti unggas; produk telur menjadi pengganti telur===
===Pengganti es krim; makanan penutup beku yang terdiri dari buah dan krim atau pengganti krim.===
===Jamur mentah; jamur segar; jamur segar yang dapat dimakan; jamur shiitake segar; jamur tiram, segar.; jamur yang tidak
diproses===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550927
: 30/07/2020 00:00:00
: 17/04/2020 FR
: SKILLCELL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 44 rue Henri Becquerel Centre d'affaires Actualis F-97198 Jarry Cedex
: Hirsch & Associés, Selarl D'Avocats
: 137, rue de l'Université F-75007 PARIS

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: EASY COV SKiLLCELL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Persiapan biologis untuk penggunaan medis, persiapan diagnostik untuk penggunaan medis, persiapan enzimatik untuk
penggunaan medis.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551374
: 30/07/2020 00:00:00
: 750045 02/07/2020 CH
: swissmooh AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Archstrasse 2 CH-8401 Winterthur
: FMP Fuhrer Marbach & Partner
: Konsumstrasse 16A CH-3007 Bern

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ROMANTIC LAKE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 29
: ===Buttermilk; Dadih; Keju; Mentega; Milkshake; Quark; Susu dan produk susu (komponen susu dan susu untuk industri
makanan); Yoghurt; krimer untuk kopi yang dapat digunakan untuk minuman lain; menyebar (krim) terutama berdasarkan
susu, gula dan vanili; minuman berbasis susu yang mengandung buah-buahan; minuman susu, susu mendominasi; minuman
terutama didasarkan pada susu dan minuman susu rasa, susu mendominasi; minuman yang mengandung asam laktat;
minuman yang mengandung bakteri asam laktat; minuman yang terutama terdiri dari susu; pemutih kopi yang terutama terdiri
dari produk susu; saus berbasis susu tebal untuk menemani makanan ringan (dips); setengah-setengah (campuran susu dan
krim); spread berdasarkan produk susu; susu asam; susu bubuk; susu domba; susu fermentasi.; susu kambing; susu kental

540 Etiket

540 Etiket
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manis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551773
: 30/07/2020 00:00:00
: 750044 07/07/2020 CH
: swissmooh AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Archstrasse 2 CH-8401 Winterthur
: FMP Fuhrer Marbach & Partner
: Konsumstrasse 16A CH-3007 Bern

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SWISS FAMILY FARMS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 29
: ===Buttermilk; Dadih; Keju; Mentega; Milkshake; Quark; Susu dan produk susu (komponen susu dan susu untuk industri
makanan); Yoghurt; krimer untuk kopi yang dapat digunakan untuk minuman lain; menyebar (krim) terutama berdasarkan
susu, gula dan vanili; minuman berbasis susu yang mengandung buah-buahan; minuman susu, susu mendominasi; minuman
terutama didasarkan pada susu dan minuman susu rasa, susu mendominasi; minuman yang mengandung asam laktat;
minuman yang mengandung bakteri asam laktat; minuman yang terutama terdiri dari susu; pemutih kopi yang terutama terdiri
dari produk susu; saus berbasis susu tebal untuk menemani makanan ringan (dips); semua barang tersebut di atas berasal
dari Swiss.; setengah-setengah (campuran susu dan krim); spread berdasarkan produk susu; susu asam; susu bubuk; susu
domba; susu fermentasi; susu kambing; susu kental manis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551857
: 30/07/2020 00:00:00
:
: EXALYA S.r.l.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Località Santigaro 32 I-25010 San Felice del Benaco (BS)
: Biesse S.r.l.
: Via Corfù 71 I-25124 Brescia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CLOSEBAX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Produk kosmetik, yaitu krim, lotion, emulsi, minyak, masques, perawatan kulit dan moisturising mousses dan gel untuk
wajah dan tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; krim matahari dan krim setelah matahari untuk wajah dan tubuh;
sabun, sabun cair, gel dan lotion, emulsi pembersih kulit; sampo, krim, balsem, busa dan lotion rambut.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551887
: 30/07/2020 00:00:00
: 88825165 06/03/2020 US
: THE FYNDER GROUP, INC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 815 W PERSHING ROAD, SUITE 4 CHICAGO IL 60609
: Miriam D. Trudell Sheridan Ross P.C.
: 1560 Broadway, Suite 1200 Denver CO 80202

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FY PROTEIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 5, 29, 30, 31
: ===Konsentrat, sirup atau bubuk yang digunakan dalam persiapan olahraga dan minuman energi; Smoothie; konsentrat dan

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman energi dan minuman rasa buah; minuman aromatized berdasarkan buah,
protein, ramah, gula dan nutrisi cairan lainnya, yaitu, minuman protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan tidak
untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman energi yang ditingkatkan; minuman olahraga yang diperkaya protein.;
minuman olahraga yang ditingkatkan; minuman olahraga, yaitu, minuman pemulihan; minuman olahraga, yaitu, minuman

Halaman 537 dari 595

pertunjukan; smoothie menjadi minuman buah, buah mendominasi===
===Protein vegan untuk digunakan sebagai suplemen gizi dalam minuman siap minum; protein suplemen getar; suplemen diet
protein; suplemen diet protein dibentuk dan dikemas sebagai bar, suplemen makanan untuk anjing.; suplemen protein;
suplemen protein cair vegan; suplemen protein getar untuk tujuan kenaikan berat badan; suplemen protein yang dibentuk dan
dikemas sebagai bar===
===Makanan siap saji yang terutama terdiri dari pengganti daging; krim buatan menjadi pengganti produk susu; margarin
pengganti; membentuk protein nabati bertekstur untuk digunakan sebagai pengganti daging.; pengganti daging; pengganti
daging nabati; pengganti keju; pengganti krim asam; pengganti makanan laut; pengganti mentega; pengganti mentega
kacang; pengganti susu; pengganti telur; pengganti unggas; produk telur menjadi pengganti telur===
===Pengganti es krim; makanan penutup beku yang terdiri dari buah dan krim atau pengganti krim.===
===Jamur mentah; jamur segar; jamur segar yang dapat dimakan; jamur shiitake segar; jamur tiram, segar, makanan hewan
peliharaan, makanan anjing, makanan kucing, makanan ternak, mengunyah makanan anjing, pakan ternak, minuman hewan
peliharaan, biskuit anjing, makanan untuk hewan.; jamur yang tidak diproses===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201552120
: 30/07/2020 00:00:00
: 48309976 22/07/2020 CN
: ZHEJIANG SHENNENG TECHNOLOGY CO., LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: East of Xincheng Avenue, Qiaowu Village, Zeguo Town, Wenling City, Taizhou City
Zhejiang Province
: CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE CO., LTD
: 8th Floor, Yuexin Building, 14 Yuetan Nanjie, Xichengqu 100045 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SHENNENG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Pompa aerating untuk aquaria; dinamo; meniup mesin; mesin udara terkompresi; peralatan pengelasan listrik.; pompa
menjadi bagian dari mesin, mesin atau motor; pompa menjadi mesin; pompa udara terkompresi; starter untuk motor dan
mesin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 12-18, Awaza 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi Osaka 550-0011
: YAMAO Norihito
: AOYAMA & PARTNERS, Umeda Hankyu Bldg. Office Tower, 8-1, Kakuda-cho, Kitaku, Osaka-shi Osaka 530-0017

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RACRESTER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 17
: ===Bahan isolasi listrik; Gasket; karet akrilik; karet mentah atau semi-kerja; karet sintetis; kemasan bersama karet; kemasan
bersama untuk pipa; kemasan tahan air; lembaran karet; o-cincin yang terbuat dari karet; produk karet isolasi listrik;
sambungan pipa karet; sambungan pipa, bukan dari logam; selang karet.; senyawa karet; tabung karet dan pipa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201426907
: 31/07/2020 00:00:00
:
: BALMUDA Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5-1-21, Kyonan-cho, Musashino-shi 180-0023 Tokyo
: KAYAHARA Yuji
: 302, Wisteria Woods, 29-7, Shinjuku 6-chome, Shinjuku-ku 160-0022 Tokyo

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: BALMUDA

740

: M0020201357677
: 31/07/2020 00:00:00
:
: OSAKA SODA CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Mesin dan peralatan untuk memproses makanan atau minuman; Mesin pencuci piring; bagian dari penggerak utama nonlistrik; blender makanan listrik untuk keperluan rumah tangga; blower aliran aksial; blower untuk digunakan dengan sistem
konveyor; buah menekan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; elemen mesin, bukan untuk kendaraan darat; food processor,
listrik, untuk penggunaan komersial; food processors, listrik; food processors, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin cuci
[binatu]; mesin dan instrumen pneumatik atau hidrolik; mesin dan peralatan untuk wax-polishing, listrik; mesin kisi untuk
sayuran; mesin pemotong makanan untuk penggunaan komersial; mesin pencampur makanan untuk penggunaan komersial;
mesin pencuci piring untuk keperluan rumah tangga.; mesin pengelupasan makanan untuk penggunaan komersial; mesin
penjual otomatis; mixer, listrik, untuk penggunaan komersial; penggerak utama non-listrik, bukan untuk kendaraan darat;
penggiling kopi, selain dioperasikan dengan tangan; penyedot debu; penyemprot listrik untuk desinfektan, insektisida dan
deodoran [bukan untuk tujuan pertanian]; rotary blower (blower putar); whisks, listrik, untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201522459
: 31/07/2020 00:00:00
:
: JET TECH EUROPE S.r.l.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via Giovanni Silvestri 15 I-20126 Milano
: Carmela ROTUNDO - C/o METROCONSULT S.r.l.
: Foro Buonaparte 51 I-20121 MILANO

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Jet Solution
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue.
: 3
: ===Kosmetik dan kosmetik persiapan; gel tubuh; gel wajah; krim anti-penuaan.; krim tubuh; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; serum kecantikan; serum kulit non-obat; serum untuk tujuan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201523701
: 31/07/2020 00:00:00
:
: GPE INTERNATIONAL S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 42 - 44, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg
: INLEX IP EXPERTISE, Société Par Actions Simplifiée
: 5 rue Feydeau F-75002 Paris

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DU PAREIL ...au même
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 25
: ===Layanan periklanan; Layanan untuk dijual melalui pemesanan lewat pos, penjualan eceran dan pengelompokan untuk
produk-produk berikut ini: produk higienis dan diet untuk bayi untuk penggunaan medis, makanan bayi, tablet sterilisasi dingin
untuk botol susu, bantalan menyusui, kotak P3K, terisi, peralatan elektromekanis; administrasi program penghargaan loyalitas
yang menawarkan poin toko; distribusi materi iklan (selebaran, prospektus, materi cetak, sampel); layanan daftar hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan untuk menyusun daftar kelahiran dan pembaptisan
(layanan komersial); layanan yang diberikan oleh pemilik waralaba, yaitu, bantuan dalam operasi atau manajemen bisnis yang
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di toko ritel atau di department
store, dalam katalog umum barang melalui pesanan pos atau melalui situs Internet, di televisi atau melalui; mempromosikan
produk dan layanan pihak ketiga melalui program kartu hadiah loyalitas===
===Pakaian, alas kaki, headwear; bibs, bukan kertas; ear-muffs (mengenakan pakaian), ikat kepala (mengenakan pakaian),
layettes, gaun ganti, celemek (pakaian).; pakaian swaddling, bodysuits bayi; sepatu bot, sepatu bot hujan, sepatu bot
pergelangan kaki, sepatu bot setengah, sandal, sandal jepit, sepatu kets, sepatu tenis, kaus kaki sandal, sandal; stoking,
celana ketat, celana dalam; suspender, sabuk (mengenakan pakaian), sweater, kaus kaki, kemeja, jas, dasi, pakaian kulit atau
kulit imitasi, ikat pinggang untuk dipakai, penghangat leher, syal, sarung tangan (mengenakan pakaian), sarung tangan,
pakaian (pakaian), pakaian renang, jas hujan, gaun, rok, mantel, parka, mantel, celana panjang, pullovers, rompi, piyama,
pakaian dalam, t-shirt, kaus, kaus, jaket, celana pendek; topi, topi, topi===

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201544160
: 31/07/2020 00:00:00
: 29/05/2020 DE
: BioNTech SE

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: An der Goldgrube 12 55131 Mainz
: Df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG MbB
: Theatinerstraße 16 80333 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: COVUITY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Vaksin untuk digunakan manusia.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201544862
: 31/07/2020 00:00:00
: 29/05/2020 DE
: BioNTech SE

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: An der Goldgrube 12 55131 Mainz
: Df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG MbB
: Theatinerstraße 16 80333 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: COMIRNATY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Vaksin untuk digunakan manusia.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201547530
: 31/07/2020 00:00:00
:
: SHENZHEN CHUANG XIN WEI BICYCLE CO., LTD

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Floor 1, 2 and 3, Building B, No. 10, Xingye Second Road, Fenghuang Community,
Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen 518103 Guangdong
: Beijing Keen & Done Intellectual Property Law Firm
: Unit 703, 7th Floor, Unit 2, No. 16 Haidian Zhongjie, Haidian District Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DECA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 12
: ===Becak.; Sepeda; Sepeda motor; bingkai untuk sepeda, siklus; menangani bar untuk sepeda, siklus; mobil bermotor; pelana
sepeda; pelek untuk roda sepeda, siklus; roda untuk sepeda, siklus===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: M0020201549063
: 31/07/2020 00:00:00
:
: Autobio Diagnostics Co., Ltd

540 Etiket

: No. 87, Jingbei 1st Road, Economic and Technological Development Zone,
Zhengzhou, Henan Province

Halaman 540 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: UNITALEN ATTORNEYS AT LAW
: Room 30703, 7th Floor, Scitech Place, No.22, Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang
District Beijing 100004

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Autobio
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10
: ===Peralatan dan instrumen medis; peralatan bedah dan instrumen.; peralatan diagnostik untuk tujuan medis; peralatan
pengujian untuk tujuan medis; peralatan untuk digunakan dalam analisis medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550143
: 31/07/2020 00:00:00
:
: HOSAN CO. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 57, Isub-daecheonro 263 bun-gil, Hobub-myun, Icheon Kyunggi-do
: Lim And Jeong Patent Law Firm
: No.303, Somerset Palace, 7 Yulgokro 2-gil, Jongno-gu Seoul

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: A+ HoSan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 29, 30
: ===Minuman non-alkohol yang dibumbui dengan teh; jus buah terkonsentrasi.; jus lidah buaya; jus lidah buaya[minuman];
minuman non-alkohol berbasis teh===
===Diproses bejana pembasuhan; bejana panggang; kue ikan.; makanan nabati fermentasi [kimchi]; produk rumput laut
olahan===
===Cuka; Mie; Permen; Produk olahan berbasis sereal; Teh; bubuk lada panas [rempah-rempah]; gochujang [pasta lada
panas yang difermentasi]; kue beras; mie instan; minuman berbasis teh; pangsit beku; saus[bumbu]; teh lidah buaya.; udon
mie===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550631
: 31/07/2020 00:00:00
: 04/02/2020 GB
: Dunhill Tobacco of London Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG
: Baker & McKenzie LLP
: 100 New Bridge Street London EC4V 6JA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DUNHILL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 34
: ===Rokok, cerutu, cerutu, roll tembakau Anda sendiri, pipa tembakau dan produk tembakau.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550791
: 31/07/2020 00:00:00
: UK00003517715 30/07/2020 GB
: Labco Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unit 3 Point Steffan Business Park, Lampeter Ceredigon SA48 7HH
: A. A. Thornton & Co.
: 15 Old Bailey London EC4M 7EF

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 541 dari 595

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: EXETAINER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 21, 9, 10
: ===Botol kaca.===
===Botol untuk tujuan ilmiah; botol untuk penggunaan laboratorium; botol untuk pengumpulan dan penyimpanan gas dan
cairan untuk penggunaan laboratorium dan ilmiah.===
===Wadah yang disesuaikan untuk penggunaan bedah, medis, gigi, atau veteriner dalam pengumpulan, penyimpanan, atau
pengujian sampel cairan tubuh; botol diagnostik medis.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551953
: 31/07/2020 00:00:00
:
: Dunhill Tobacco of London Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Globe House, 4 Temple Place London WC2R 2PG
: Baker & McKenzie LLP
: 100 New Bridge Street London EC4V 6JA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Est.1907 DUNHILL TOBACCO OF LONDON LTD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 34
: ===Rokok, cerutu, cerutu, roll tembakau Anda sendiri, pipa tembakau dan produk tembakau.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201552122
: 31/07/2020 00:00:00
: 44616642 16/03/2020 CN
: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District
Shenzhen
: ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE
: 45/F, CTF Finance Center, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou
510623 Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: X19
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Kabel USB untuk ponsel; Komputer tablet; Smartphone; baterai, listrik.; colokan listrik; kamera [fotografi]; komputer
notebook; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; peralatan televisi; router jaringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201552123
: 31/07/2020 00:00:00
: 44616635 16/03/2020 CN
: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District
Shenzhen
: ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE
: 45/F, CTF Finance Center, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou
510623 Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: X26
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Kabel USB untuk ponsel; Komputer tablet; Smartphone; baterai, listrik.; colokan listrik; kamera [fotografi]; komputer

Halaman 542 dari 595

notebook; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; peralatan televisi; router jaringan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201552124
: 31/07/2020 00:00:00
: 44616636 16/03/2020 CN
: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District
Shenzhen
: ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE
: 45/F, CTF Finance Center, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou
510623 Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: X25
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Kabel USB untuk ponsel; Komputer tablet; Smartphone; baterai, listrik.; colokan listrik; kamera [fotografi]; komputer
notebook; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; peralatan televisi; router jaringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201552467
: 31/07/2020 00:00:00
: 1415749 28/04/2020 BX
: CAP III B.V.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mauritslaan 49 NL-6129 EL Urmond
: Cohausz & Florack Partnerschaftsgesellschaft MbB
: Bleichstrasse 14 40211 Düsseldorf

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Ecolactam
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1
: ===Bahan kimia, bahan kimia dan persiapan kimia untuk digunakan dalam industri, khususnya produk prekursor kimia sintetis,
perantara kimia untuk digunakan dalam pembuatan, khususnya perantara kimia dan produk prekursor kimia untuk digunakan
dalam pembuatan resin buatan dan sintetis, resin buatan mentah (tidak diproses), khususnya poliamida atau nilon, khususnya
poliamida 6, nilon 6, co-polimer; amides untuk digunakan dalam industri; amides untuk digunakan dalam pembuatan; bahan
kimia berbasis nitrogen dan senyawa nitrogen, khususnya amida dan senyawa amina dan turunannya; prekursor dan
monomer untuk pembuatan resin buatan dan sintetis, senyawa prekursor untuk pembuatan benang dan benang buatan untuk
penggunaan tekstil; produk prekursor kimia sintetis untuk komposisi pemadam kebakaran, komposisi pemeriksaan kebakaran,
persiapan tempering dan solder, zat untuk melestarikan bahan makanan, zat penyamakan kulit, perekat industri.; resin buatan
dan sintetis untuk digunakan dalam pembuatan, resin sintetis mentah dalam bentuk cairan, pasta, bubuk, butiran, pasta; resin
poliamida; siklik amides===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201550152
: 02/08/2020 00:00:00
: 2102441 16/07/2020 AU
: Moose Toys Ltd

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unit 3, Hurling Way, St Columb Major Business Park St Columb Major, Cornwall TR9
6SX
: MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
: 29 Grange Rd Cheltenham VIC 3192

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: READYBED
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 24, 28
: ===Kantong tidur yang mengembang di udara; Tekstil; barang tekstil untuk digunakan sebagai tempat tidur; dekorasi dinding
tekstil; handuk, yaitu, tekstil; kanopi, yaitu, penutup untuk tempat tidur; kantong tidur; kantong tidur lembar liners; kantong tidur

740

Halaman 543 dari 595

yang menggabungkan bantal; kantong untuk kantong tidur, khusus disesuaikan; kasus piyama.; penutup kasur; penutup meja;
penutup tekstil, longgar, untuk headboards; penutup tempat tidur; sarung bantal; selimut anak-anak; selimut di tempat tidur;
selimut tempat tidur; sprei; tekstil rumah tangga; tekstil untuk dekorasi interior; tempat tidur, yaitu, linen===
===Action figure, yaitu, mainan atau mainan; Boneka.; Permainan; Puzzle; bermain kartu; hal-hal bermain; kartu
perdagangan, yaitu, permainan kartu; kerajinan mainan dijual dalam bentuk kit; kerajinan mainan dijual lengkap; mainan aksi;
mainan aktivitas elektronik; mainan aktivitas elektronik yang menggabungkan mekanisme berbicara; mainan anak-anak;
mainan angka; mainan elektronik, yaitu, mainan; mainan kendaraan; mainan konstruksi; mainan mewah; mainan pendidikan;
mainan pendidikan taktil, yaitu, mainan; mainan tiup, yaitu, mainan; mainan, yaitu, mainan; model mainan; papan permainan;
patung-patung menjadi mainan; peralatan permainan disesuaikan untuk digunakan dengan dot matrix menampilkan kristal
cair; peralatan permainan yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; permainan
elektronik menggabungkan fasilitas tampilan visual mereka sendiri; permainan elektronik, selain perangkat lunak; permainan
kartu; permainan pendidikan; taktil permainan pendidikan (playthings); tangan diadakan permainan elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201550244
: 02/08/2020 00:00:00
: 2090986 25/05/2020 AU
: Moose Toys Ltd

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unit 3, Hurling Way St Columb Major Business Park St Columb Major Cornwall TR9
6SX
: MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
: 29 Grange Rd. Cheltenham VIC 3192

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SCRUFF SURPRISE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 28
: ===Alat tulis; Stiker perekat; alat tulis bermotif; artikel kertas untuk digunakan dalam kaitannya dengan kerajinan; bahan
gambar; bahan kerajinan kertas; bahan pemodelan; bahan seni, yaitu, kotak cat untuk digunakan di sekolah; blok cetak; buklet
yang berkaitan dengan permainan; buku aturan untuk bermain game; cetakan untuk pemodelan tanah liat, yaitu, bahan
seniman.; decalcomanias perekat; film yang didukung perekat untuk tujuan alat tulis; gusi, yaitu, perekat untuk alat tulis atau
keperluan rumah tangga; kartu trading, selain untuk game; kartu trading, yaitu, materi cetak; kerajinan kardus; kerajinan kit
untuk melukis dan membuat poster; kertas kerajinan; kertas seni; kit kerajinan untuk konstruksi model papier m ch; kotak cat
anak-anak; kue kering untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; materi cetak untuk digunakan dengan permainan papan;
materi seniman; menulis bahan; pemodelan tanah liat; penghapus, yaitu, alat tulis; perekat didukung film untuk digunakan
sebagai decalcomanias; perekat didukung film, yaitu, alat tulis untuk digunakan sebagai trim dekoratif; set lukisan anak-anak;
stiker, yaitu, alat tulis; stiker, yaitu, decalcomanias===
===Action figure, yaitu, mainan atau mainan; Boneka; Permainan; bermain kartu; hal-hal bermain; kartu perdagangan, yaitu,
permainan kartu; kerajinan mainan dijual dalam bentuk kit; kerajinan mainan dijual lengkap; mainan aksi; mainan aktivitas
elektronik; mainan aktivitas elektronik yang menggabungkan mekanisme berbicara; mainan anak-anak; mainan angka; mainan
elektronik, yaitu, mainan; mainan kendaraan; mainan konstruksi; mainan mewah; mainan pendidikan; mainan pendidikan taktil,
yaitu, mainan; mainan tiup, yaitu, mainan; mainan, yaitu, mainan; model mainan; papan permainan; patung-patung menjadi
mainan; peralatan permainan disesuaikan untuk digunakan dengan dot matrix menampilkan kristal cair; peralatan permainan
yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; permainan elektronik menggabungkan
fasilitas tampilan visual mereka sendiri; permainan elektronik, selain perangkat lunak; permainan kartu.; permainan
pendidikan; permainan pendidikan taktil, yaitu, playthings; tangan diadakan permainan elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201206403
: 03/08/2020 00:00:00
:
: Heuseler, Lars

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-1-3 2F Shioji, Nishina Ward 557-0052 Osaka
: DR. WEITZEL & PARTNER
: Friedenstr. 10 89522 Heidenheim

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FORESTONE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 15
: ===Alat musik, aksesoris alat musik.===

740

540 Etiket

Halaman 544 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201352768
: 03/08/2020 00:00:00
:
: BioID AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Brünigstraße 95 CH-6072 Sachseln
: Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen Und Rechtsanwälte MbB
: Helene-Lange-Straße 3 14469 Potsdam

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Bioid
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Aplikasi perangkat lunak, dapat diunduh atau disimpan di operator data.===
===Menyediakan penggunaan sementara dari aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; layanan komputasi awan;
membuat, memelihara, dan memperbarui perangkat lunak komputer.; penelitian teknis; perangkat lunak sebagai layanan
[SaaS]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201539140
: 03/08/2020 00:00:00
:
: Space Exploration Technologies Corp.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 Rocket Road Hawthorne CA 90250
: Brendan J. Hughes Cooley LLP
: 1299 Pennsylvania Avenue, NW, Suite 700 Washington DC 20004-2400

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: X
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 38, 9
: ===Layanan komunikasi dan transmisi satelit; jasa konsultasi di bidang telekomunikasi satelit.; jasa telekomunikasi yaitu
transmisi suara, data, grafik, gambar, audio dan video melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, dan
internet.; layanan gateway telekomunikasi; layanan komunikasi broadband nirkabel; layanan komunikasi satelit interaktif;
memberikan informasi di bidang jasa telekomunikasi satelit, melalui website; memberikan informasi di bidang penyediaan
akses internet melalui satelit, melalui website; menyediakan akses banyak pengguna ke internet, jaringan komputer global,
dan jaringan komunikasi elektronik; menyediakan akses internet nirkabel berkecepatan tinggi; menyediakan akses ke
database elektronik; menyediakan akses ke jaringan informasi komputer global; menyediakan koneksi telekomunikasi ke
Internet; pengiriman pesan melalui transmisi elektronik; transmisi data, suara dan video melalui satelit===
===Satelit untuk tujuan ilmiah dan komersial; peralatan untuk menerima, memproses, dan mentransmisikan suara, video, data
dan informasi melalui telekomunikasi dan sinyal nirkabel, satelit, dan komputer, yaitu, penerima satelit, modul penerima satelit,
pemancar sinyal elektronik, multiplekser, kotak decoding, pemroses data, sirkuit terintegrasi; perangkat keras pengoperasian
komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh dan / atau direkam untuk digunakan pada barang, terminal satelit, dan
stasiun bumi satelit tersebut di atas.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201543938
: 03/08/2020 00:00:00
:
: UCB Biopharma SRL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Allée de la Recherche 60 B-1070 Bruxelles
: Mr. Benoit BEUKEN, UCB Biopharma SRL - Intellectual Property Department
: Allée de la Recherche 60 B-1070 Bruxelles

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ARTLEGIA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

:
: 5

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 545 dari 595

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Sediaan dan zat farmasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549563
: 03/08/2020 00:00:00
: 01/07/2020 EM
: Pharming Intellectual Property B.V.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Darwinweg 24 NL-2333 CR Leiden
: ARNOLD & SIEDSMA
: Rembrandt Tower, 28th Floor, Amstelplein 1 NL-1096 HA Amsterdam

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: IMMBYO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Produk farmasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550487
: 03/08/2020 00:00:00
: 01/07/2020 EM
: Pharming Intellectual Property B.V.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Darwinweg 24 NL-2333 CR Leiden
: ARNOLD & SIEDSMA
: Rembrandt Tower, 28th Floor, Amstelplein 1 NL-1096 HA Amsterdam

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: JOENJA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Produk farmasi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551387
: 03/08/2020 00:00:00
: 28/07/2020 US
: Phibro Animal Health Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 300 Frank W. Burr Boulevard Teaneck NJ 07666
: Vanessa A. Ignacio, Esq. Lowenstein Sandler LLP
: One Lowenstein Drive Roseland NJ 07068

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: EVERY SHOT COUNTS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 42
: ===Penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi di bidang peralatan dan instrumen veteriner untuk dosis, pengukuran,
pemantauan, dan pemberian vaksin untuk hewan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201398332
: 04/08/2020 00:00:00
:
: Karyopharm Therapeutics Inc.

Alamat Pemohon

: 85 Wells Avenue Newton MA 02459

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 546 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nicole Kinsley, Esq. Foley Hoag LLP
: 155 Seaport Boulevard Boston MA 02210-2600

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: XPOVIO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Persiapan farmasi, yaitu, obat-obatan untuk pengobatan kanker, peradangan dan penyakit lain yang berkaitan dengan
proliferasi sel pada manusia dan hewan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ebisu Prime Square Tower 11F, 1-1-39, Hiroo, Shibuya-ku Tokyo 150-0012
: SATO Shunji
: TMI Associates, 23rd Floor, Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1, Roppongi, Minato-ku
Tokyo 106-6123

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LAVONS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Dupa; Kosmetik; Obat kumur; Persiapan anti-statis untuk keperluan rumah tangga; air linen beraroma; batu apung buatan;
bulu mata palsu; dasar untuk parfum bunga; de-greasing persiapan untuk tujuan rumah tangga; dentifrices (Di dekat
Dentifrices); deodoran untuk hewan; diffusers buluh wewangian udara; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu [funori];
kain abrasif; kertas abrasif atau amplas; kertas polishing.; krim sepatu; kuku palsu; menghilangkan noda benzine; minyak
esensial sebagai wewangian untuk tujuan binatu; minyak wangi; parfum dan penyedap makanan (minyak esensial); pasir
abrasif; pati binatu; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pemutih cucian; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu;
perekat untuk membubuhkan rambut palsu; persiapan fragrancing ruangan; persiapan fragrancing udara; persiapan
menghilangkan karat; persiapan pengupasan cat; persiapan penyegaran napas; persiapan polishing; sabun cuci; sabun dan
deterjen; sabun wangi; semprotan penyegaran kain beraroma; semprotan ruangan beraroma; sepatu hitam atau semir sepatu;
wewangian untuk mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201450622
: 04/08/2020 00:00:00
:
: CIS International Service Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 611 & 612, 750, Gukhoe-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 07236
: Dyne Patent & Law Firm
: # 705, 7th floor, 16, Neuti-ro, Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do 463-847

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HAYEJIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 3, 44
: ===Layanan toko grosir yang menampilkan persiapan make-up; layanan agen penjualan untuk persiapan make-up; layanan
agen penjualan untuk persiapan make-up melalui internet; layanan pemasaran melalui internet; layanan perantara bisnis yang
berkaitan dengan pembelian dan penjualan persiapan make-up melalui internet; layanan toko ritel yang menampilkan
persiapan make-up; layanan toko ritel yang menampilkan persiapan make-up melalui internet.; penelitian pemasaran di bidang
kosmetik, wewangian dan produk kecantikan; pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet===
===Paket masker untuk keperluan kosmetik; Sampo rambut 3-in-1; bulu mata palsu; esensi pemutihan; jaringan pembersih
pra-dibasahi.; krim balsem noda; krim pelembab, lotion dan gel; krim pemutih kulit; kuku palsu; lotion blok matahari; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion perawatan kulit; lotion perawatan kulit [kosmetik]; lotion tabir surya
[kosmetik]; masker tubuh untuk penggunaan kosmetik; masker wajah gel menjadi semacam masker kosmetik; minyak
aromatik; obat kumur dan kumur non-obat; pelembab susu; pencucian mulut non-obat; persiapan pemutihan kulit; pori-pori
mengencangkan kemasan masker yang digunakan sebagai kosmetik; sampo-kondisioner; sun block kosmetik; zat untuk
tujuan kosmetik===

: M0020201438704
: 04/08/2020 00:00:00
:
: NatureLab. Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 547 dari 595

===Layanan untuk perawatan kulit; Tata; konsultasi kecantikan; layanan barber shop; layanan estetika; layanan kecantikan
dan perawatan rambut; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan make-up; layanan
perawatan kecantikan; layanan perawatan rambut.; layanan salon kecantikan; layanan tata rambut dan salon kecantikan;
memberikan informasi tentang kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan salon kecantikan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan tata rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; memotong
rambut; penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; salon kecantikan dan
salon tata rambut; styling rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201547568
: 04/08/2020 00:00:00
:
: Dongguan Baige E-Commerce Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 501, 5th Floor, Block A, No. 21, Guangming Avenue, Guangming Community,
Dongcheng Street, Dongguan City, 523900 Guangdong Province
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Royal Bagger
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18
: ===Handbags; Payung.; Ransel; Tas; dompet saku; pakaian untuk hewan peliharaan; tas belanja; tas perjalanan; trunks
[bagasi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201547584
: 04/08/2020 00:00:00
:
: Guangxi hepu huili machinery co. LTD

540 Etiket

: No.5-7, Xuegong Street, Lianzhou Town, Hepu County, Beihai City, Guangxi Zhuang
Autonomous Region
: Guangxi Nanning Four One Three Trademark Agency Co., Ltd.
: 1003, F/10, Jiahe Free Space, 18-1, Dongge Road, Nanning Guangxi Zhuang
Autonomous Region

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: huili
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7, 12
: ===Gigi reduksi, selain untuk kendaraan darat; bantalan untuk poros transmisi.; gear box, selain untuk kendaraan darat; gigi,
selain untuk kendaraan darat; kopling, selain untuk kendaraan darat; rak dan pinion jack; rantai lift [bagian dari mesin]; sabuk
untuk mesin; transmisi, selain untuk kendaraan darat===
===Mobil; Perahu; Traktor; konveyor udara; membersihkan troli; miring-gerobak; sepeda mini.; taburan truk; tanker [kendaraan
udara]; truk pickup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201547627
: 04/08/2020 00:00:00
:
: Xiamen Make Security Technology Co.,Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.29 Houshan Tou Road, Shenqing Industrial Area, GuankouTown, Jimei District,
Xiamen 361000 Fujian
: XIAMEN XIANGLONG INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD
: Room 606, NO.1, Jinzhong Road Huli Distirict, Xiamen Fujian

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: M
:

591

Uraian Warna

:

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

: M0020201549529
: 04/08/2020 00:00:00
:
: Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "EHPIZOD"

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: pr-kt Kutuzovskij, d. 12, str. 2 RU-121248 Moskva
: Online Patent LLC
: Post box 365 RU-121151 Moscow

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: EPIZODE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 39, 41
: ===Pemesanan kursi untuk perjalanan; kunjungan [pariwisata].; organisasi wisata; reservasi perjalanan; reservasi
transportasi===
===Fotografi; Pemesanan kursi untuk pertunjukan; hiburan radio; hiburan televisi; layanan agen tiket [hiburan]; layanan disc
jockey; layanan discotheque; layanan hiburan; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub malam [hiburan]; layanan
orkestra; layanan penghibur; layanan studio rekaman; memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan rekreasi;
mengatur dan melakukan konser; menyediakan fasilitas rekreasi; organisasi acara [layanan impresario]; organisasi bola;
pelaporan fotografi; penyewaan kamera video; penyewaan kaset video; penyewaan peralatan audio; penyewaan rekaman
suara; perencanaan pesta [hiburan]; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan sirkus; produksi pertunjukan.;
sewa pemandangan pertunjukan; sewa perekam kaset video===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551139
: 04/08/2020 00:00:00
:
: ONVIF, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5000 Executive Parkway, Suite 302 San Ramon CA 94583
: Ashly Boesche Pattishall, McAuliffe, Newbury, Hilliard & Geralds
: 200 S. Wacker Drive, Suite 2900 Chicago IL 60606

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ONVIF
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, antarmuka perangkat lunak untuk kamera video jaringan; antarmuka
untuk komputer untuk peralatan dan instrumen untuk mengukur, sinyal, transmisi dan pengawasan video; antarmuka untuk
komputer untuk peralatan untuk merekam, menerima, mentransmisikan atau mereproduksi suara dan gambar; antarmuka
untuk komputer untuk sinematografi, peralatan optik dan instrumen; antarmuka untuk komputer untuk sistem video berbasis IP
yang terdiri dari kamera video jaringan, switch jaringan, monitor jaringan dan perangkat lunak komputer; antarmuka untuk
komputer untuk streaming komputer atau reproduksi aliran data; antarmuka untuk komputer, yaitu, kabel antarmuka
multimedia definisi tinggi, kartu antarmuka untuk peralatan pemrosesan data dalam bentuk sirkuit cetak, dan papan antarmuka
komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk interoperabilitas di antara perangkat berbasis IP yang
digunakan dalam aplikasi untuk keamanan, pengawasan video, sistem otomatisasi bangunan, sistem manajemen informasi
keamanan, yaitu, pembaca elektronik dan pengontrol untuk mengontrol akses ke tempat, sistem kontrol akses elektronik untuk
pintu yang saling mengunci, alarm keamanan dan kebakaran, dan produk pengawasan video elektronik, yaitu, komponen
elektronik sistem keamanan.===
===Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh, yaitu, antarmuka perangkat
lunak untuk kamera video jaringan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh
untuk interoperabilitas di antara perangkat berbasis IP yang digunakan dalam aplikasi untuk keamanan, pengawasan video,
sistem otomatisasi bangunan, sistem manajemen informasi keamanan, yaitu, pembaca elektronik dan pengontrol untuk
mengontrol akses ke tempat, sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci, alarm keamanan dan
kebakaran, dan produk pengawasan video elektronik, yaitu, komponen elektronik sistem keamanan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: 6
: ===Brankas.; Kunci logam, selain listrik; klem roda [sepatu bot]; kunci logam; kunci logam untuk kendaraan; kunci pegas===

: M0020201552000
: 04/08/2020 00:00:00
:
: ONVIF, Inc.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 549 dari 595

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5000 Executive Parkway, Suite 302 San Ramon CA 94583
: Ashly Boesche Pattishall, McAuliffe, Newbury, Hilliard & Geralds
: 200 S. Wacker Drive, Suite 2900 Chicago IL 60606

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ONVIF
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, antarmuka perangkat lunak untuk kamera video jaringan; antarmuka
untuk komputer untuk peralatan dan instrumen untuk mengukur, sinyal, transmisi dan pengawasan video; antarmuka untuk
komputer untuk peralatan untuk merekam, menerima, mentransmisikan atau mereproduksi suara dan gambar; antarmuka
untuk komputer untuk sinematografi, peralatan optik dan instrumen; antarmuka untuk komputer untuk sistem video berbasis IP
yang terdiri dari kamera video jaringan, switch jaringan, monitor jaringan dan perangkat lunak komputer; antarmuka untuk
komputer untuk streaming komputer atau reproduksi aliran data; antarmuka untuk komputer, yaitu, kabel antarmuka
multimedia definisi tinggi, kartu antarmuka untuk peralatan pemrosesan data dalam bentuk sirkuit cetak, dan papan antarmuka
komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk interoperabilitas di antara perangkat berbasis IP yang
digunakan dalam aplikasi untuk keamanan, pengawasan video, sistem otomatisasi bangunan, sistem manajemen informasi
keamanan, yaitu, pembaca elektronik dan pengontrol untuk mengontrol akses ke tempat, sistem kontrol akses elektronik untuk
pintu yang saling mengunci, alarm keamanan dan kebakaran, dan produk pengawasan video elektronik, yaitu, komponen
elektronik sistem keamanan.===
===Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh, yaitu, antarmuka perangkat
lunak untuk kamera video jaringan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh
untuk interoperabilitas di antara perangkat berbasis IP yang digunakan dalam aplikasi untuk keamanan, pengawasan video,
sistem otomatisasi bangunan, sistem manajemen informasi keamanan, yaitu, pembaca elektronik dan pengontrol untuk
mengontrol akses ke tempat, sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci, alarm keamanan dan
kebakaran, dan produk pengawasan video elektronik, yaitu, komponen elektronik sistem keamanan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020200390547
: 05/08/2020 00:00:00
:
: Bayer Intellectual Property GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Alfred-Nobel-Straße 10 40789 Monheim am Rhein
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CYCLO-PROGYNOVA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Produk farmasi, yaitu spesialisasi yang dirancang untuk menstabilkan siklus selama periode pra-menopause.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3007 Aza Ichimonji, Nakashima, Shikama-ku, Himeji-shi Hyogo 672-8035
: MIZUNO Katsufumi
: 721, Marunouchi-Nakadori Bldg., 2-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku Tokyo 1000005

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 6, 7, 12
: ===(Di dekat Ironmongery); (Dialihkan dari cermets); Nikel; Paduan logam umum; baja cor; baja dalam lembaran, batang,
bubuk, bar dan / atau bentuk billet; batang logam; batang logam untuk brazing dan pengelasan; baut kunci; baut logam; besi
tempa atau semi-tempa; bola baja; cincin logam; dian S; dingin-cetakan (foundry); kawat baja; kawat besi; kawat logam umum;
kawat paduan logam umum (kecuali kawat sekering).; kawat solder logam; lembaran dan pelat logam; lengan (perangkat

740

: M0020201088913
: 05/08/2020 00:00:00
:
: Sanyo Special Steel Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 550 dari 595

keras logam); logam anti-gesekan; logam sputtering target; logam umum dalam bentuk bubuk, tabung dan/ atau pipa; logam
umum dalam bentuk lembaran, batang, batang, dan/atau billet; manifold logam untuk pipa; mekar (metalurgi); mesin cuci
logam; paduan baja; paduan logam untuk manufaktur lebih lanjut; pengikat logam; penstock pipa (logam); perangkat keras
logam, yaitu, pegas, katrol, kacang-kacangan, mesin cuci; pin (perangkat keras); pin cotter; pin untuk roda, dll.; pipa air logam;
pipa baja; pipa logam; pipa logam untuk instalasi pemanas sentral; sekrup logam; sekrup pengikat logam untuk kabel; solder
perak; tabung baja; tabung logam; tempat sampah logam; tiang logam===
===Bearing anti-gesekan untuk mesin; Pulley; bantalan bola; bantalan menjadi bagian dari mesin; bantalan rol; bantalan selfoiling; bantalan untuk poros transmisi; cincin bola untuk bantalan; cincin gemuk menjadi bagian dari mesin; cincin piston;
gandar untuk mesin; gigi selain untuk kendaraan darat; gigi untuk tenun alat tenun; katrol menjadi bagian dari mesin; katup
menjadi bagian dari mesin.; kopling poros untuk mesin; menghubungkan batang untuk mesin, motor dan mesin; piston
menjadi bagian dari mesin atau mesin; piston untuk mesin; piston untuk silinder; rem untuk alat berat; roda gigi untuk mesin;
segmen piston===
===Gandar untuk kendaraan darat; bagian kendaraan darat, yaitu, gandar; bantalan gandar untuk kendaraan darat; bantalan
rem untuk kendaraan darat; bantalan roda untuk kendaraan darat; cengkeraman untuk kendaraan darat; gearing untuk
kendaraan darat; hub roda untuk kendaraan darat.; lapisan kopling untuk kendaraan darat; lapisan rem untuk kendaraan darat;
rem cakram untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda gigi untuk siklus; sepatu rem untuk kendaraan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547735
: 05/08/2020 00:00:00
: 2099475 28/06/2020 AU
: Jacqueline Amabile

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 392 Toorak Road Toorak VIC 3142
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LA MAXIME
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Krim kosmetik untuk firming kulit; barang kosmetik untuk perawatan kulit; esensi untuk perawatan kulit; fondasi untuk
wajah; foundation kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk perawatan kulit kering; krim kosmetik untuk mengencangkan
kulit; krim kulit (kosmetik); krim kulit pelembab (kosmetik); krim non-obat untuk melembapkan kulit; krim non-obat untuk
menghidrasi kulit; krim pembersih kulit (kosmetik); krim pemutih kulit; krim perawatan kulit (kosmetik); krim untuk pemutih kulit;
krim wajah non-obat; kulit toners; lotion kulit pelembab (kosmetik); lotion wajah non-obat.; masker untuk wajah (kosmetik);
membersihkan masker untuk wajah; minyak perawatan kulit (kosmetik); minyak untuk kulit (kosmetik); pembersih kulit;
pembersih kulit (kosmetik); pembersih untuk wajah; persiapan perawatan kulit (kosmetik); produk kosmetik untuk perawatan
kulit; produk perawatan kulit (kosmetik); produk perawatan kulit kosmetik; produk perawatan kulit non-obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201547780
: 05/08/2020 00:00:00
: 27/07/2020 AU
: Microgifts Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 41 Tunks St Northbridge NSW 2063
: Microgifts Pty Ld
: 41 Tunks St Northbridge NSW 2063

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Microgifts
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Kartu hadiah yang dikodekan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201547811
: 05/08/2020 00:00:00
: 44151784 20/02/2020 CN dan 44141459 20/02/2020 CN
: Huawei Technologies Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District
Shenzhen
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Chofn Intellectual Property
: 1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian
100080 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Powered by Kunpeng
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Camcorder; Chips [sirkuit terpadu]; Earphone; Komputer; Pengeras suara; Ponsel; Sensor.; baterai, listrik; chip
multiprosesor; headset realitas virtual; jam tangan pintar; kartu sirkuit terintegrasi; komputer tablet; monitor tampilan video
yang dapat dikenakan; peralatan dan instrumen navigasi dan posisi elektronik; peralatan komunikasi jaringan; peralatan radar;
peralatan televisi; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat memori komputer; perangkat memori semikonduktor;
program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; prosesor sinyal digital; radio kendaraan; robot humanoid dengan
kecerdasan buatan; server komputer; set-top kotak; sirkuit cetak; sirkuit terpadu; unit pemrosesan pusat [prosesor]; unit
pemrosesan pusat untuk memproses informasi, data, suara, dan gambar; unit prosesor grafis [GPU]===
===Penelitian teknis; desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; komputasi awan; konsultasi dalam desain
dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi desain situs web; konsultasi keamanan komputer; konsultasi
perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi informasi [TI]; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi
telekomunikasi; konversi data atau dokumen dari media fisik ke elektronik; konversi data program dan data komputer [bukan
konversi fisik]; memperbarui perangkat lunak komputer; menyediakan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman
melalui situs web; menyediakan mesin pencari untuk internet; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman
komputer; pemulihan data komputer; penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang lain; penelitian ilmiah;
pengembangan perangkat lunak driver dan sistem operasi.; penyewaan server web; penyimpanan data elektronik; studi
proyek teknis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201547845
: 05/08/2020 00:00:00
:
: QUANZHOU ZHENGTA SPORTS PRODUCTS LIMITED

540 Etiket

: No. 105, Huancun Road East, Jiangtou Village, Chendai Town, Jinjiang City, 362211
Quanzhou City, Fujian Province
: Beijing Yucai Culture Communication Co., Ltd.
: Room 1316, Block 3, No.16 Yichengyuan, Chengnanjiayuan, Fengtai District Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LEFUS
: The first Chinese character means thunder, the second Chinese character means no, the third Chinese
character means gentle; the three Chinese characters put together does not have any special meaning.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25
: ===Sepatu sepak bola; kaus kaki olahraga; memanjat sepatu bot.; sepatu olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201547921
: 05/08/2020 00:00:00
:
: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District,
Shenzhen City Guangdong Province
: ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE
: 45/F, CTF Finance Center, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou
510623 Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: OptiXtrans
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Camcorder; Headphone; Headset; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Komputer; Layar panel datar fleksibel untuk
komputer; Mikrofon; Modem; Pedometer; Pengeras suara; Radio; Smartphone; Timbangan; Transduser; Transponder; alarm
pusat; alat pemantau, selain untuk tujuan medis; antarmuka audio; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi

Halaman 552 dari 595

yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; asisten digital pribadi [PDA]; bahan untuk listrik [kabel, kabel];
baterai isi ulang; baterai, listrik; berdiri disesuaikan untuk komputer tablet; bingkai foto digital; biochip; buku harian elektronik;
chips [sirkuit terpadu]; cincin pintar; colokan listrik; detektor inframerah; emoticon download untuk ponsel; equalizers [peralatan
audio]; film pelindung yang diadaptasi untuk ponsel cerdas; fobs kunci elektronik menjadi remote control aparat; gelang
terhubung [alat ukur]; grafis yang dapat diunduh untuk ponsel; headset realitas virtual; instrumen pengujian gas; interkom; jam
tangan pintar; kacamata pintar; kamera [fotografi]; kamera pencitraan termal; kamus elektronik genggam; kartu chip elektronik;
kartu sirkuit terintegrasi [kartu pintar]; kartu yang dikodekan dengan fitur keamanan untuk tujuan identifikasi; kasus untuk
smartphone; keyboard komputer; komputer klien tipis; komputer laptop; komputer notebook; komputer tablet; komputer yang
dapat dikenakan; kotak hitam [perekam data]; kunci pintu digital; layar besar menampilkan kristal cair; layar sentuh; layar
video; lemari untuk pengeras suara; lembaran elektronik musik, download; lengan untuk laptop; lensa optik; lensa selfie;
menampilkan kristal cair; mengajar robot; monitor tampilan video yang dapat dikenakan; monitor video; mouse [periferal
komputer]; outlet listrik; papan sirkuit cetak; papan switchboards; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; pemancar sinyal
elektronik; pemegang untuk ponsel; pemutar media portabel; pena elektronik; pengenal sidik jari; pengisi daya untuk baterai
listrik; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk smartphone; peralatan analisis udara; peralatan komunikasi jaringan;
peralatan pertukaran telepon yang dikendalikan program; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan televisi;
peralatan transmisi suara; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak penghemat layar komputer, direkam atau
diunduh; perangkat memori komputer; perangkat pengenalan wajah manusia; perekam video untuk mobil; platform perangkat
lunak komputer, direkam atau diunduh; printer video; program komputer, dapat diunduh; program komputer, direkam; program
operasi komputer, direkam; prosesor [unit pemrosesan pusat].; prosesor sinyal digital; publikasi elektronik, dapat diunduh;
radio jarak pendek; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot laboratorium; robot pengawasan keamanan; set-top
kotak; sirkuit cetak; sirkuit terpadu; sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci; smartphone yang
dipasang di pergelangan tangan; stasiun cuaca digital; stylus komputer; tampilan panel datar; tas yang disesuaikan untuk
laptop; televisi definisi ultra tinggi; televisi layar kristal cair; televisi mobil; terminal layar sentuh interaktif; timbangan; timbangan
dengan penganalisis massa tubuh; timbangan elektronik digital portabel; token keamanan [perangkat enkripsi]; tongkat selfie
[monopod genggam]; tongkat selfie untuk digunakan dengan smartphone; transmisi set [telekomunikasi]; unit efek listrik dan
elektronik untuk alat musik; unit pemrosesan pusat untuk memproses informasi, data, suara, atau gambar===
===Penelitian teknis; desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; komputasi awan; konsultasi dalam desain
dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi desain situs web; konsultasi keamanan komputer; konsultasi
perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi informasi [TI]; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi
telekomunikasi; konversi data atau dokumen dari media fisik ke elektronik; konversi program dan data komputer, selain
konversi fisik; melakukan studi proyek teknis; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; memperbarui perangkat
lunak komputer; menyediakan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; menyediakan mesin
pencari untuk internet; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer; pemulihan data komputer; penelitian
dan pengembangan produk baru untuk orang lain; penelitian ilmiah; pengembangan driver dan perangkat lunak sistem
operasi.; penyewaan server web; penyimpanan data elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201548181
: 05/08/2020 00:00:00
: 2106129 24/07/2020 AU
: Annex Products Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Suite 2.01, 168 Greville St. Prahran VIC 3181
: Duncan Cotterill Lawyers
: GPO BOX 4230 Sydney NSW 2001

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: A
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 11
: ===Operator disesuaikan untuk ponsel; disesuaikan untuk ponsel; kasus ponsel; kasus yang disesuaikan untuk kamera.;
kasus yang disesuaikan untuk ponsel; penutup ponsel; peralatan kamera yang sedang memasang perangkat; perangkat
pemasangan untuk kamera film; perangkat pemasangan untuk kamera video; tali ponsel===
===Lampu sepeda; lampu sepeda.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201548199
: 05/08/2020 00:00:00
: 2106130 24/07/2020 AU
: Annex Products Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Suite 2.01, 168 Greville St. Prahran VIC 3181
: Duncan Cotterill Lawyers
: GPO BOX 4230 Sydney NSW 2001

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ANNEX PRODUCTS
:

566

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 553 dari 595

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549564
: 05/08/2020 00:00:00
:
: Pant Saggin LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2301 E. 7th Street, A225 Los Angeles CA 90023
: Adam S. Baldridge Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz, PC
: 165 Madison Avenue, Suite 2000 Memphis TN 38103

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: WEAR YOUR LIFE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25
: ===Pakaian yayasan; Pakaian.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549693
: 05/08/2020 00:00:00
:
: Health Line International Corp.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5675 West 300 South Salt Lake City UT 84104
: Krista Weber Powell Traskbritt, P.C.
: 230 South 500 East, #300 Salt Lake City UT 84102

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: EAGLE FLOW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10
: ===Kateter; kateter hemodialisis; peralatan medis yang terdiri dari kateter.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549696
: 05/08/2020 00:00:00
: 11/03/2020 US
: Reata Pharmaceuticals, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2801 Gateway Drive, Suite 150 Irving TX 75063
: Cynthia Johnson Walden Fish & Richardson, P.C.
: PO Box 1022 Minneapolis MN 55440-1022

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TREJUVE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Persiapan farmasi untuk pengobatan penyakit ginjal, kardiovaskular dan metabolik dan gangguan termasuk diabetes.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550661
: 05/08/2020 00:00:00
: 1411948 20/02/2020 BX
: SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE SARL

Alamat Pemohon

: 4, place de Paris Luxembourg L-2314

:
: 9, 11
: ===Operator disesuaikan untuk ponsel; disesuaikan untuk ponsel; kasus ponsel; kasus yang disesuaikan untuk kamera.;
kasus yang disesuaikan untuk ponsel; penutup ponsel; peralatan kamera yang sedang memasang perangkat; perangkat
pemasangan untuk kamera film; perangkat pemasangan untuk kamera video; tali ponsel===
===Lampu sepeda; lampu sepeda.===
540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 554 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: IPSILON BENELUX SA, Aussi Traitant Sous Le Nom Distinctive+Ipsilon
: 77-79, Parc d'Activités L-8308 Capellen

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RÊVE DE THÉ
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 44
: ===Kosmetik; deodoran tubuh; kapas, tisu dan handuk diresapi dengan lotion kosmetik.; kosmetik anti-kerut produk; krim
kosmetik, gel, susu, lotion, masker, salep, bubuk, serum dan persiapan untuk perawatan kulit; make-up dan make-up
menghapus produk; minyak esensial; parfum, air toilet, eau de Cologne; persiapan kosmetik untuk mandi dan mandi;
persiapan kosmetik untuk pelangsingan; persiapan mencukur dan persiapan setelah bercukur; produk penghilang rambut;
produk perawatan bibir kosmetik; produk rambut, yaitu persiapan untuk pembersihan rambut dan kulit kepala dan perawatan;
produk tabir surya kosmetik, kosmetik sun-tanning persiapan, kosmetik setelah matahari produk; sabun, susu pembersih untuk
tujuan toilet===
===Perawatan higienis dan kecantikan bagi manusia atau hewan; layanan balneotherapy, fisioterapi dan aromaterapi, layanan
mandi Turki; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kecantikan dan make-up.; layanan pijat; layanan sauna; penyediaan
fasilitas spa; salon kecantikan; salon tata rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201552007
: 05/08/2020 00:00:00
:
: THE GOOD BRAND COMPANY LIMITED

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 49 Combes Road Remuera Auckland 1050
: CHAPMAN TRIPP
: 23-29 Albert Street Auckland

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ME TODAY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 5
: ===Kosmetik; Perlengkapan mandi; Persiapan perawatan kulit; Sabun; Wewangian; air beraroma dan aromatik untuk
penggunaan pribadi; dentifrices (Di dekat Dentifrices); deodoran untuk penggunaan pribadi; depilatories (depilatories); garam
mandi bukan untuk tujuan medis dan persiapan kosmetik untuk mandi; gemuk dan jeli minyak bumi untuk tujuan kosmetik;
kecantikan dan membersihkan masker wajah; kit kosmetik, pewarna kosmetik; krim dan lotion untuk tujuan kosmetik; lotion
rambut, pomades, sampo dan produk perawatan rambut; lotion setelah cukur; minyak esensial untuk tujuan kosmetik.; parfum
dan eau de cologne; pembersih kulit kosmetik dan toner; persiapan cukur; persiapan make-up dan makeup dari semua jenis;
zat untuk tujuan kosmetik===
===Suplemen kesehatan dan gizi; Vitamin; aditif gizi untuk tujuan pengobatan; antiseptik dan disinfektan; bahan untuk
berpakaian; formulasi herbal; garam untuk tujuan pengobatan; herbal dan produk yang mengandung herbal dan ekstrak herbal
untuk tujuan pengobatan; liniments, krim dan lotion untuk tujuan pengobatan; lozenges untuk tujuan pengobatan; minuman
dan makanan untuk tujuan pengobatan; obat manisan dan permen untuk tujuan pengobatan; obat tabir surya dan persiapan
blok matahari, obat herbal dan unguents; penting dan semua minyak lainnya untuk tujuan pengobatan; persiapan elemen
jejak, vitamin, persiapan vitamin, tonik, dan persiapan farmasi untuk tujuan pengobatan; persiapan farmakologis untuk
perawatan kulit; persiapan sanitasi; persiapan vitamin; produk tanaman dan ekstrak tanaman untuk tujuan pengobatan; ragi
dan persiapan yang mengandung ragi untuk tujuan pengobatan; suplemen dukungan kulit yang mengandung kombinasi satu
atau lebih vitamin, herbal dan mineral.; suplemen makanan mineral; suplemen mineral termasuk unsur-unsur gizi termasuk
vitamin, mineral, unsur-unsur gizi dan formulasi herbal dalam bentuk kapsul, tablet dan cair untuk tujuan pengobatan; tingtur
dan minyak untuk tujuan pengobatan; zat dietetik disesuaikan untuk penggunaan medis; zat untuk tujuan pengobatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jinlonghu Industry Region, Beibei District Chongqing
: UNITALEN ATTORNEYS AT LAW
: Room 30703, 7th Floor, Scitech Place, No.22, Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang
District 100004 Beijing

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: Vini

: M0020201552115
: 05/08/2020 00:00:00
:
: VINI INDUSTRIAL CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 555 dari 595

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 4, 8
: ===Batubara; Bensin; Listrik.; Pelumas; bahan bakar motor; gemuk untuk sabuk; lilin menerangi; minyak bumi, mentah atau
halus; minyak industri; minyak pelumas; minyak pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; oli motor; oli roda gigi; persiapan
menghilangkan debu; sabuk lilin===
===Grindstones [alat tangan]; Gunting; Penjepit; alat taman, dioperasikan dengan tangan; bit [alat tangan]; gunting kuku, listrik
atau non-listrik; kunci pas [alat tangan]; mati [alat-alat tangan]; mengangkat jack, dioperasikan dengan tangan; pegangan
untuk alat tangan yang dioperasikan dengan tangan; peralatan makan meja [pisau, garpu dan sendok]; riveters [alat tangan].;
scythe batu; tongkat polisi; ukiran pena [alat tangan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201552207
: 05/08/2020 00:00:00
: 4665321 09/07/2020 FR
: INTERPRESTIGE

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 14 rue Camille Desmoulins F-95870 Bezons
: CORMIER REISS & ASSOCIES
: 21 rue Cler F-75007 PARIS

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: IURTY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik; Lipstik; Parfum; Sabun; lotion rambut; make-up menghapus produk; masker kecantikan; minyak esensial;
produk cukur.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201552410
: 05/08/2020 00:00:00
:
: Amer International Group Co., Ltd

540 Etiket

540 Etiket

: 01B, 29/F, Block A, East Pacific International Center, 7888th Shennan Boulevard,
Futian district, Shenzhen Guangdong Province
: ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE
: 45/F, CTF Finance Center, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou
510623 Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AMERINTEK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 9, 11
: ===Pemasaran.; Publisitas; iklan on-line pada jaringan komputer; layanan agen ekspor-impor; layanan penasihat untuk
manajemen bisnis; membayar iklan per klik; memberikan informasi bisnis melalui situs web; menyusun indeks informasi untuk
tujuan komersial atau periklanan; penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; presentasi barang
pada media komunikasi, untuk tujuan ritel===
===Baterai, listrik; colokan listrik; detektor asap; induktor [listrik]; kamera [fotografi]; kamera pengintai luar ruangan.; komputer
notebook; lemari untuk pengeras suara; lonceng pintu listrik; penerima gps (global positioning system); pengisi daya baterai;
peralatan analisis udara; peralatan pengawasan video listrik dan elektronik; peralatan perekaman suara; peralatan remote
control; perangkat periferal komputer; robot pengawasan keamanan; router jaringan; soket listrik; switch, listrik; video monitor
bayi===
===Bola lampu; Lampu; casing lampu; instalasi AC; instalasi pemurnian air; kipas angin [AC]; lampu string untuk dekorasi
meriah; peralatan masak, listrik.; peralatan pencahayaan dan instalasi; senter listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201173581
: 06/08/2020 00:00:00
:
: J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH

Alamat Pemohon

: Brauner Berg 15 24159 Kiel

540 Etiket

Halaman 556 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Patentanwälte Vollmann Hemmer Lindfeld Partnerschaft MbB
: Wallstraße 33a 23560 Lübeck

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 37, 7
: ===Perbaikan dan pemeliharaan kompresor.===
===Kompresor, khususnya kompresor piston, aksesori, dan suku cadang kompresor.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201509429
: 06/08/2020 00:00:00
:
: ECAREYOU INNOVATION, S.L.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ctra. de Sant Cugat 63 A pta. 2, 5 E-08191 Rubi, BARCELONA
: R. VOLART PONS Y CIA., S.L.
: Pau Claris, 77, 2º, 1ª E-08010 Barcelona

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ENNA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 5, 10
: ===Dentifrices non-obat; gel tubuh; persiapan douching untuk tujuan sanitasi atau deodoran pribadi [perlengkapan mandi].;
persiapan pembersihan, pemolesan, degreasing dan abrasif; persiapan pemutihan dan zat lain untuk penggunaan binatu;
produk wewangian, minyak esensial===
===Disinfektan; Produk farmasi, persiapan untuk penggunaan medis dan hewan; bahan untuk mengisi gigi dan kesan gigi;
fungisida, herbisida; gel pelumas untuk penggunaan pribadi; makanan dan zat yang dietetik untuk penggunaan medis atau
hewan, makanan untuk bayi; obat-obatan untuk menyesuaikan siklus menstruasi.; pelumas seksual pribadi; pelumas vagina;
pembalut wanita; plester, bahan untuk dressing; produk kebersihan dan sanitasi untuk penggunaan medis; produk untuk
menghancurkan hama; suplemen makanan untuk manusia atau hewan===
===Peralatan dan instrumen bedah, medis, gigi, dan veteriner; anggota badan buatan, mata dan gigi; artikel ortopedi; bahan
jahitan; mendukung panggul.; menstrual cups (cangkir menstruasi); peralatan medis untuk memperkuat otot dasar panggul;
peralatan perawatan anak, perangkat dan artikel; peralatan pijat; peralatan, perangkat, dan artikel untuk aktivitas seksual;
perangkat terapeutik dan bantuan untuk penyandang cacat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201542181
: 06/08/2020 00:00:00
: 747469 27/03/2020 CH
: Tyco Fire & Security GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Victor von Bruns-Strasse 21 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
: BianchiSchwald LLC
: St. Annagasse 9, Postfach 1162, CH-8021 Zurich

566

Tipe Merek
Nama Merek
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:
: 35, 37, 9, 42
: ===Manajemen inventaris dan pencegahan kerugian melalui analisis data; analisis statistik lalu lintas pelanggan di toko-toko;
analisis, penelitian dan informasi yang berkaitan dengan urusan bisnis; informasi statistik yang berkaitan dengan gerakan
pejalan kaki dan hitungan, untuk tujuan komersial; jasa konsultasi bisnis; kompilasi dan analisis informasi dan data yang
berkaitan dengan membangun efisiensi energi, keberlanjutan, manajemen dan untuk membangun otomatisasi.; kompilasi dan
penyediaan informasi statistik komersial; kompilasi dan sistematisasi data bisnis dalam database komputer; kontrol inventaris
ter komputerisasi; layanan jaringan bisnis; layanan kontrol saham; layanan manajemen inventaris; layanan pelacakan bisnis
melalui analisis data; layanan pemrosesan data online; layanan pertanyaan komersial melalui Internet untuk mitra bisnis dan
pemasok; manajemen bisnis di bidang jasa manajemen energi; pelacakan dan pemantauan transaksi bisnis melalui analisis
data untuk tujuan komersial; pelacakan volume penjualan melalui analisis data untuk orang lain; pengumpulan data elektronik
untuk tujuan komersial; penyediaan data statistik yang terkandung dalam database komputer di bidang tren lalu lintas
pelanggan dan pola sirkulasi di lokasi publik, untuk tujuan komersial; penyediaan informasi dan saran bisnis; penyediaan
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informasi komersial melalui analisis data sehubungan dengan pergerakan orang-orang dalam perdagangan ritel melalui
jaringan komputer; penyediaan layanan intelijen bisnis; penyediaan saran dan informasi komersial di bidang layanan
manajemen inventaris berbasis cloud dan non-cloud; penyediaan saran dan informasi komersial di bidang pelacakan aset
melalui data berbasis cloud dan non-cloud; penyusunan laporan bisnis; saran bisnis dan layanan konsultasi di bidang
pengukuran energi komersial, konsumsi energi, distribusi energi dan efisiensi energi untuk industri, sektor tersier dan
bangunan perumahan, infrastruktur dan pusat data, mesin dan instalasi industri; saran bisnis dan layanan konsultasi di bidang
pengukuran energi komersial, konsumsi energi, distribusi energi dan efisiensi energi untuk instalasi dan peralatan untuk
membangun otomatisasi dan sistem otomatis; saran dan layanan konsultasi di bidang evaluasi komersial konsumsi energi,
keberlanjutan dan efisiensi energi; sistematisasi data dalam database komputer===
===Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan sistem televisi sirkuit tertutup (CCTV) dan peralatan keamanan; informasi dan saran
mengenai instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan instalasi untuk pencahayaan, pemanas, pendinginan,
kelembaban, ventilasi dan AC rumah dan bangunan; instalasi dan pemeliharaan instalasi keamanan, termasuk melalui
jaringan telekomunikasi; instalasi dan pemeliharaan instalasi otomatisasi dan pengontrol otomatis yang dapat diprogram dan
instalasi manajemen teknis untuk rumah dan bangunan; instalasi dan pemeliharaan sistem cerdas untuk bangunan dan
rumah; instalasi dan perbaikan komputer; instalasi dan perbaikan peralatan pemrosesan data elektronik dari pusat data;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan alarm, keamanan dan sistem kontrol akses; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan alat
pemadam kebakaran; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan detektor asap; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
pemanasan, ventilasi, AC, pendinginan, energi, pencahayaan, alarm kebakaran dan sistem keamanan akses untuk industri,
komersial, perumahan atau pemerintah installlations; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan pencahayaan darurat; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan penyiram api otomatis; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan instalasi untuk
pencahayaan, pemanasan, pendinginan, kelembaban, ventilasi dan AC rumah dan bangunan; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan pengawasan elektronik dan peralatan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat pencegahan
pencurian dan sistem pengawasan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan sistem deteksi intrusi; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan sistem deteksi kebakaran dan sistem sprinkler api, sistem perpipaan dan peringatan untuk risiko tertentu; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan sistem perlindungan kebakaran; instalasi, perbaikan dan pemeliharaan kamera pengintai video
elektronik; instalasi, perbaikan dan pemeliharaan personil dan perangkat pelacakan aset; instalasi, perbaikan dan
pemeliharaan sistem kontrol lantai; instalasi, perbaikan dan pemeliharaan sistem kontrol persediaan; jasa konstruksi, instalasi
dan pemeliharaan untuk instalasi dan peralatan yang digunakan untuk penelitian dan rekayasa di bidang efisiensi energi,
otomatisasi rumah dan bangunan dan sistem otomatis; jasa konstruksi, instalasi dan pemeliharaan untuk peralatan
pengawasan dan keamanan dan untuk instalasi di bidang arsitektur pusat data; jasa konstruksi, instalasi dan pemeliharaan
untuk peralatan pengawasan dan keamanan dan untuk instalasi di bidang efisiensi energi, otomatisasi rumah dan bangunan
dan sistem otomatis; jasa konsultasi di bidang pemasangan dan pemeliharaan alarm fault clearance dan layanan verifikasi;
jasa konsultasi konstruksi di bidang pemanasan, ventilasi dan pendingin udara (HVAC) dan perencanaan peralatan pendingin,
integrasi dan pemeliharaan untuk mengoptimalkan efisiensi energi dalam instalasi pendingin; jasa yang diberikan oleh
konsultan sehubungan dengan konstruksi dan penyediaan informasi konstruksi; konstruksi, instalasi, perbaikan dan
pemeliharaan untuk infrastruktur perangkat keras komputer dan pusat data; layanan konsultasi teknis yang berkaitan dengan
pemasangan peralatan pencegahan kebakaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan peralatan keamanan
dan keselamatan; layanan yang disediakan oleh konsultan di bidang instalasi, pemeliharaan dan perbaikan pemanas, ventilasi
dan AC, keamanan, keselamatan, manajemen energi, peralatan pencahayaan dan sistem otomatisasi bangunan.; layanan
yang disediakan oleh konsultan di bidang konstruksi pusat data; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau
pemeliharaan sistem alarm kebakaran; pembangunan dan pemasangan pusat data; perbaikan dan pemeliharaan bangunan;
saran konstruksi dan informasi===
===Peralatan pemrosesan data; Server internet dan intranet untuk menyediakan data dan perangkat lunak mengenai efisiensi
energi, manajemen energi, dan pengoptimalan energi; indikator digital; kamera fotografi digital; kunci pintu digital; membangun
sistem kontrol otomatisasi (otomatisasi bangunan) menggunakan kecerdasan buatan yang terdiri dari speaker kontrol suara,
perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk memeriksa perangkat jaringan di
Internet of Things (IoT) dan untuk pencahayaan operasi, pemanas, ventilasi, AC dan sistem keamanan rumah dan bangunan
yang terhubung ke Internet.; membangun sistem kontrol otomatisasi (otomatisasi bangunan) yang terdiri dari speaker kontrol
suara, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk memeriksa perangkat jaringan
di Internet of Things (IoT) dan untuk mengoperasikan pencahayaan, pemanas, ventilasi, AC dan sistem keamanan rumah dan
bangunan yang terhubung ke Internet; memeriksa, mengukur, memantau dan mengawasi aparat dan instrumen untuk
manajemen proses, manajemen keamanan, kontrol akses dan pengawasan video di industri, sektor tersier dan bangunan
perumahan, infrastruktur dan pusat data, mesin, instalasi, jaringan listrik dan proses industri; memeriksa, mengukur,
memantau dan mengawasi aparat dan instrumen untuk meningkatkan efisiensi energi dan keberlanjutan di industri, sektor
tersier dan bangunan perumahan, infrastruktur dan pusat data, mesin, instalasi, jaringan listrik dan proses industri; multimeter
digital; panel tampilan signage digital; pemancar digital; pemutar video digital; pengontrol elektronik digital; perangkat lunak
(on line) untuk memantau manajemen energi, manajemen peralatan dan pemeliharaan aset (sistem manajemen perintah
kerja) di gedung; perangkat lunak (on line) untuk memeriksa kepatuhan aset dan mencegah risiko keamanan; perangkat lunak
(on line) untuk menganalisis data dari penjualan ritel, energi, keamanan dan sistem kebakaran; perangkat lunak komputer;
perangkat lunak komputer cloud untuk analisis data, visualisasi dan pemodelan data di bidang manajemen bangunan
komersial dan ritel, yaitu, layanan instalasi dan manajemen energi, sistem kontrol keamanan dan akses, alarm kebakaran dan
sistem keselamatan, sistem pemanas, ventilasi dan PENDINGIN UDARA (HVAC), manajemen persediaan dan pencegahan
kerugian; perangkat lunak komputer cloud untuk analisis data, visualisasi dan pemodelan di bidang membangun sistem
otomatisasi; perangkat lunak komputer untuk integrasi data, penyimpanan data, pemrosesan data, pemantauan dan
manajemen kinerja data, berbagi data, pengumpulan data, interpretasi data, pengambilan data dan analisis data di bidang
membangun sistem otomatisasi dan perangkat Internet of Things (IoT) lainnya, untuk memungkinkan pelanggan mengambil
keputusan komersial di bidang manajemen bangunan komersial dan sistem ritel, yaitu, pengoperasian instalasi dan
manajemen energi , sistem kontrol keamanan dan akses, alarm kebakaran dan sistem bahaya, sistem pemanas, ventilasi dan
ac (HVAC), manajemen persediaan dan pencegahan kerugian; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan dan
mendistribusikan data dalam jaringan komputer, termasuk Internet, dan memungkinkan komunikasi data antara program
aplikasi, peralatan konsumen dan peralatan industri di bidang teknologi bangunan, perlindungan kebakaran, keamanan,
pencegahan kerugian dan manajemen energi; perangkat lunak komputer untuk pengumpulan dan distribusi data pada jaringan
komputer, termasuk Internet, dan memungkinkan komunikasi data antara program aplikasi, peralatan konsumen dan peralatan
industri; perangkat lunak komputer, komputer, mikroprosesor, mikrokontroler untuk menganalisis, melindungi, mengukur,
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memeriksa, sinyal, memeriksa, mengatur, pemantauan, pemeliharaan, mengawasi, mengelola, merancang, memeriksa dan
mengendalikan pencahayaan dari jarak jauh, pemanasan, pendinginan, pelembab, ventilasi, AC, konsumsi energi,
keselamatan kebakaran, kontrol akses dan sistem manajemen energi; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola sistem pemanas, ventilasi, dan ac (HVAC), membangun sistem
otomatisasi, dan sistem kontrol di Internet of Things(IoT); perangkat sensorik digital; platform perangkat lunak (on line) untuk
menghubungkan ke aplikasi keamanan, ke aplikasi peralatan cerdas, ke aplikasi kontrol bisnis, hingga kesadaran risiko dan
pengoptimalan switchboard; platform perangkat lunak yang akan digunakan dalam bangunan komersial untuk memasukkan
data dari unit pemanas, ventilasi dan AC (HVAC), pencahayaan, termostat dan perangkat Internet of Things (IoT) lainnya;
prosesor sinyal digital; proyektor digital; sensor digital; sistem otomatisasi bangunan dan rumah yang terdiri dari pengontrol
nirkabel dan kabel, layar sentuh, perangkat kontrol dan perangkat lunak untuk peralatan, pencahayaan, pemanas, ventilasi
dan AC, perangkat hiburan di gedung dan rumah, aplikasi keamanan dan aplikasi lainnya untuk memeriksa dan memantau
listrik di gedung dan rumah===
===Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Desain, pengembangan dan analisis ilmiah di
bidang pemanasan, ventilasi dan AC, keamanan, keselamatan, deteksi kebakaran dan penindasan, kontrol akses, intrusi,
pencegahan kerugian, persediaan, kinerja bisnis ritel, lalu lintas pelanggan, lingkungan, manajemen energi, peralatan
pencahayaan, sistem otomatisasi bangunan; Desain, pengembangan dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak
komputer, komputer, mikroprosesor, mikrokontroler untuk menganalisis, melindungi, mengukur, memeriksa, sinyal,
memeriksa, mengatur, pemantauan, pemeliharaan, mengawasi, mengelola, merancang, memeriksa dan mengendalikan jarak
jauh pencahayaan, pemanasan, pendinginan, pelembab, ventilasi, AC, konsumsi energi, keselamatan kebakaran, kontrol
akses dan sistem manajemen energi; Layanan SAAS (perangkat lunak sebagai layanan, SAAS); analisis industri dan layanan
penelitian di bidang keamanan, keselamatan, kesehatan, deteksi dan penindasan kebakaran, kontrol akses, gangguan,
layanan pelanggan, pencegahan kerugian, inventaris, kinerja bisnis dan toko ritel, lalu lintas pelanggan, lingkungan,
manajemen energi, peralatan pencahayaan dan otomatisasi rumah; desain alarm anti-pencurian, keyboard alarm antipencurian dan panel kontrol alarm anti-pencurian, detektor objek magnetik dan elektromagnetik dan peralatan elektronik untuk
mendeteksi item; desain dan inspeksi (quality control) pemadam kebakaran, alarm kebakaran, deteksi kebakaran dan sistem
penindasan; desain dan pengembangan jaringan komputer kabel dan nirkabel; desain dan pengembangan perangkat lunak
komputer untuk penyimpanan data cloud di bidang teknologi bangunan; desain dan pengembangan platform online untuk
koneksi ke aplikasi keamanan, untuk aplikasi peralatan cerdas, untuk aplikasi inspeksi bisnis, untuk kesadaran risiko dan
optimasi switchboard; desain dan pengembangan platform online untuk memantau manajemen energi, manajemen peralatan
dan pemeliharaan aset (sistem manajemen perintah kerja) di gedung; desain dan pengembangan platform online untuk
memeriksa kepatuhan aset dan pencegahan risiko keamanan; desain dan pengembangan platform online untuk menganalisis
penjualan ritel, energi, keamanan dan data sistem kebakaran; desain dan pengembangan sistem perangkat lunak komputer
online; desain dan rekayasa sistem pemanas, ventilasi, AC dan pendingin; desain jaringan komputer dan perangkat lunak
untuk orang lain di bidang membangun otomatisasi dan sistem keamanan dan kontrol; desain perangkat keras komputer,
sirkuit terpadu, perangkat keras komunikasi dan perangkat lunak dan jaringan komputer untuk orang lain; desain perangkat
lunak komputer untuk sistem keamanan dan alarm kebakaran, deteksi dan sistem pemadaman; desain sistem keamanan dan
sistem pengawasan; desain sistem keamanan pelanggan pemantauan dan pengawasan aparat; desain sistem perangkat
lunak untuk inspeksi manajemen instalasi; desain, pengembangan dan konsultasi yang terkait dengan perangkat lunak
komputer cloud untuk menyediakan analisis data, visualisasi data dan pemodelan di bidang membangun sistem otomatisasi;
desain, pengembangan, analisis teknis dan konsultasi dalam teknologi komputer, mengenai perangkat lunak yang
mengumpulkan, mengukur dan mendistribusikan data pada jaringan komputer, termasuk Internet, dan memungkinkan
komunikasi data antara program aplikasi, peralatan konsumen dan peralatan industri di bidang teknologi bangunan,
pemanasan, ventilasi dan AC, perlindungan kebakaran, deteksi dan penindasan kebakaran, kontrol akses, pengawasan video,
pencegahan kehilangan manajemen energi; integrasi sistem dan jaringan komputer; konfigurasi jaringan komputer sistem
kontrol otomatis untuk bangunan dan rumah, yaitu, kontrol pencahayaan nirkabel dan kabel, termostat dan pemanas, ventilasi
dan kontrol AC, kontrol untuk pintu dan jendela, kontrol audio dan video untuk bangunan dan rumah; konsultasi teknologi di
bidang otomatisasi rumah tangga dan industri untuk memungkinkan pengguna untuk melihat dari jarak jauh, memantau,
program, mengoperasikan dan mengendalikan peralatan kecil dan besar, sistem listrik dan sistem keamanan di gedung dan
rumah; layanan komputer, yaitu, bantuan teknis untuk instalasi, pemeliharaan dan perbaikan komputer dan peralatan periferal;
layanan komputer, yaitu, bantuan teknis untuk pusat data operasi, yaitu, pemeliharaan media elektronik dan peralatan listrik.;
layanan komputer, yaitu, layanan manajemen sistem online, yang memungkinkan pengguna untuk memantau dari jarak jauh
pemanasan, ventilasi, AC, pendinginan, energi, pencahayaan, alarm kebakaran dan sistem akses keamanan; layanan
komputer, yaitu, untuk mengaktifkan, memantau, mengontrol data yang memungkinkan untuk melaporkan kepada orang lain
kinerja sistem inspeksi, bangunan, instalasi dan perangkat inspeksi tanaman, aparat dan sistem, serta bangunan, instalasi dan
pabrik otomatisasi dan perangkat optimasi, aparat dan sistem dengan cara pengumpulan data, analisis dan format elektronik;
layanan konsultasi audit energi, yaitu, layanan pelacakan dan pemantauan konsumsi energi; layanan konsultasi teknis di
bidang achitecture komputer pusat data; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan sistem
perangkat lunak komputer online dan integrasi sistem komputer dan otomatisasi bangunan, teknologi informasi untuk
bangunan, kesehatan dan keselamatan lingkungan dalam bangunan, lingkungan bangunan dan kualitas lingkungan
bangunan; layanan pemeliharaan untuk perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan perlindungan kebakaran dan sistem
pemadaman dan untuk sistem keamanan dan pengawasan serta aparat untuk sistem tersebut; layanan teknik dan desain
untuk orang lain di bidang pemanasan, ventilasi, AC, pendinginan, energi, pencahayaan, alarm kebakaran dan keamanan
akses; layanan untuk perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) termasuk perangkat lunak yang menggunakan kecerdasan
buatan untuk mengumpulkan, mengukur dan mendistribusikan data pada jaringan komputer, termasuk Internet, dan
memungkinkan komunikasi data antara program aplikasi, peralatan konsumen dan peralatan industri di bidang teknologi
bangunan, pemanasan, ventilasi dan AC, pendinginan, keamanan, perlindungan kebakaran, deteksi dan penindasan
kebakaran, kontrol akses, pengawasan video, pencegahan kerugian dan manajemen energi; memperbarui informasi teknis
tentang perangkat lunak untuk memantau proses industri melalui jaringan komputer global; memperbarui informasi teknologi
untuk sistem keamanan rumah tangga melalui jaringan komputer global; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk layanan pemeriksaan bangunan, yaitu, pengawasan, keamanan, dan inspeksi teknis;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memantau dan mengendalikan sistem
otomatisasi rumah tangga listrik dan peralatan otomatis dan sistem instalasi; menyediakan perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan untuk mengumpulkan, mengukur, dan mendistribusikan data pada jaringan
komputer, termasuk Internet, dan memungkinkan komunikasi data antara program aplikasi, peralatan konsumen dan peralatan
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industri di bidang teknologi bangunan, pemanas, ventilasi dan AC, pendinginan, keamanan, perlindungan kebakaran, deteksi
dan penindasan kebakaran, kontrol akses, pengawasan video, pencegahan kerugian dan manajemen energi; pembuatan dan
pemeliharaan situs web dan jaringan komunikasi elektronik nirkabel; pemrograman instalasi otomatisasi rumah tangga serta
sistem otomatis yang dapat diprogram dan instalasi manajemen teknis untuk bangunan; pemrograman komputer yang
berkaitan dengan pemeriksaan gambar, pengawasan dan pemrosesan; penelitian dan pengembangan produk baru untuk
orang lain di bidang manajemen energi, efisiensi energi dan keberlanjutan, manajemen bangunan dan otomatisasi rumah
tangga untuk tujuan perlindungan lingkungan; penyedia aplikasi yang dihosting (penyedia layanan aplikasi, ASP) layanan yang
menampilkan perangkat lunak menggunakan kecerdasan buatan untuk mengumpulkan, mengukur dan mendistribusikan data
pada jaringan komputer, termasuk Internet, dan memungkinkan komunikasi data antara program aplikasi, peralatan konsumen
dan peralatan industri di bidang teknologi bangunan, pemanasan, ventilasi dan AC, pendinginan, keamanan, perlindungan
kebakaran, deteksi kebakaran dan pemadaman, kontrol akses, pengawasan video, pencegahan kerugian dan manajemen
energi; penyediaan mesin pencari untuk database online yang dapat dicari di bidang membangun kontrol elektronik di
bangunan industri, tersier dan perumahan, di infrastruktur dan pusat data, di mesin, instalasi, jaringan listrik dan proses
industri, dan evaluasi kinerja dan pemeliharaan keandalan sistem alarm; penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak
cloud yang tidak dapat diunduh di Internet of Things (IoT) untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola sistem
teknologi bangunan jaringan, yaitu, pemanasan, ventilasi, AC, pendinginan, perlindungan kebakaran, deteksi dan pemadaman
kebakaran, kontrol akses, keamanan, pengawasan video, sistem pencegahan pencurian; penyediaan platform web untuk
memantau dan memeriksa efisiensi energi pemanas, ventilasi dan pendingin udara (HVAC) dan peralatan pendingin dalam
instalasi pendingin; penyediaan saran dan manajemen untuk perencanaan, integrasi dan pemeliharaan pemanas, ventilasi
dan ac (HVAC) dan peralatan pendingin untuk optimalisasi kinerja energi dalam instalasi pendingin; penyewaan komputer dan
perangkat lunak; penyewaan perangkat lunak untuk pengawasan video, pengawasan melalui video, pengawasan keamanan,
manajemen keamanan, kontrol dan pencegahan pencurian; platform as a service (PAAS) termasuk perangkat lunak yang
digunakan untuk integrasi data, penyimpanan data, pemrosesan data, pemantauan dan manajemen kinerja data, berbagi data,
pengumpulan data, interpretasi data, pengambilan data dan analisis data; saran teknologi dan layanan informasi di bidang
sistem manajemen energi, berbasis cloud dan non-cloud berbasis (perangkat lunak); teknik, desain dan pengembangan
sistem inspeksi, bangunan, instalasi dan perangkat inspeksi tanaman, aparat dan sistem, serta bangunan, instalasi dan pabrik
otomatisasi dan optimasi perangkat, aparat dan sistem===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549611
: 06/08/2020 00:00:00
: 03/08/2020 US
: Grip6 LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 541 E. Mingo View Ave Sandy UT 84070
: Erik S. Ericksen
: 8180 S 700 E, Suite 350 Sandy UT 84070

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GRIP6
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25
: ===Ikat pinggang, kaus kaki, dan kemeja.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549716
: 06/08/2020 00:00:00
: 749407 11/02/2020 CH
: Ormendes SA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Chemin des Vignettes 24 CH-1008 Jouxtens-Mézery
: ABREMA SA
: Avenue du Théâtre 16, C.P. 5027 CH-1002 Lausanne

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ATHLE 100 MIXX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Brown, orange and white
: 5
: ===Komposisi berdasarkan bakteri asam laktat untuk digunakan sebagai obat; komposisi berdasarkan bakteri asam laktat
sebagai suplemen makanan/makanan; produk kosmetik obat.; zat dan persiapan hewan dan higienis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550774
: 06/08/2020 00:00:00
:
: Hebei Create Instrumentaion Technologies Co.,Ltd

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 560 dari 595

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: A.1st Floor, No.2 Building, No.368 North Xinshi Road, Shijiazhuang City Hebei
Province
: Hebei Tianhao Intellectual Property Services Co Ltd
: Room 1306, North Tower, Zhongheng Building, No. 28, Jianhuabei Street, Chang’an
District, Shijiazhuang City Hebei Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ROC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Peralatan analisis udara; alat pengukur tekanan; instrumen dan pengukur untuk pengujian fisik dan kimia dan analisis
komponen.; meteran air; ozonisers [ozonator]; peralatan kimia dan instrumen; peralatan pengajaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551104
: 06/08/2020 00:00:00
: 88852845 30/03/2020 US
: Revance Therapeutics, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 7555 Gateway Blvd. Newark CA 94560
: Maren C. Perry King & Spalding LLP
: 1185 Avenue of the Americas New York NY 10036

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DAXXIFY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Persiapan farmasi untuk pengobatan gangguan neurologis, distonia otot, gangguan otot halus, gangguan saraf otonom,
sakit kepala, keriput, hiperhydrosis, cedera olahraga, yaitu, kulit terluka atau robek, otot, ligamen, atau tulang, cerebral palsy,
kejang otot, tremor otot dan rasa sakit; krim mata, lotion dan gel untuk tujuan medis.; krim tubuh, lotion dan gel untuk tujuan
medis; persiapan farmasi, yaitu, peptida substrat untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis, distonias otot,
gangguan otot halus, gangguan saraf otonom, sakit kepala, cedera olahraga, yaitu, kulit terluka atau robek, otot, ligamen, atau
tulang, cerebral palsy, kejang otot, tremor otot dan rasa sakit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551667
: 06/08/2020 00:00:00
: 2067375 06/02/2020 AU
: BH Biotech Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PO Box 793 Morningside QLD 4170
: Spruson & Ferguson
: GPO Box 3898 Sydney NSW 2001

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Wise Seed Health Solutions
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5, 41, 44
: ===Suplemen; ekstrak tanaman (suplemen makanan).; senyawa tanaman untuk digunakan sebagai suplemen makanan
(obat); suplemen gizi; suplemen gizi diet; suplemen protein diet===
===Melakukan kelas olahraga; instruksi kebugaran fisik; layanan klub kesehatan (latihan); layanan klub kesehatan (pelatihan
kesehatan dan kebugaran); layanan pelatihan fisik.; layanan pelatihan kebugaran fisik; pendidikan jasmani; pendidikan
kesehatan; pendidikan kesehatan fisik===
===Layanan penasihat yang berkaitan dengan diet; layanan penasihat kesehatan yang berkaitan dengan; layanan penasihat
yang berkaitan dengan nutrisi; pengujian medis untuk evaluasi kebugaran; penyediaan fasilitas olahraga untuk tujuan
rehabilitasi kesehatan; penyediaan informasi yang berkaitan dengan nutrisi; terapi fisik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201552349
: 06/08/2020 00:00:00
: UK00003469414 24/02/2020 GB
: Samsung Electronics Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 561 dari 595

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do
: Withers & Rogers LLP
: 4 More London, Riverside LONDON SE1 2AU

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: The Terrace
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Headphone; Kamera; Komputer; Semikonduktor; Smartphone; Tampilan dioda memancarkan cahaya (LED); Televisi;
baterai listrik isi ulang; flash drive USB kosong; headset realitas virtual; jam tangan pintar; kartu memori flash kosong;
komponen elektronik audio, yaitu, sistem suara surround; komputer portabel; komputer tablet; komputer yang dapat dikenakan
dalam sifat smartwatch dan smartglasses; kunci pintu digital; monitor komputer; panel tampilan signage digital; pelacak
aktivitas yang dapat dikenakan; pengisi daya baterai untuk ponsel portabel, komputer tablet, dan komputer portabel; penutup
pelindung untuk smartphone; proyektor video; router jaringan; sensor listrik; set-top kotak; solid state drive (dalam keadaan
solid); speaker audio; telepon seluler.; televisi luar ruangan; tunas telinga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 7-11, Minami 5-chome, Honan-cho, Toyonaka-shi Osaka 561-0815
: NAKAGAWA Keita
: c/o Minato Mirai Patent Firm, 8F, Queen's Tower A, 2-3-1, Minatomirai, Nishi-ku,
Yokohama-shi Kanagawa 220-6008

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: aisei
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35, 9
: ===Layanan ritel atau layanan grosir untuk lensa kontak dan aksesori.===
===Kacamata.; Lensa kontak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549736
: 07/08/2020 00:00:00
: 90064083 21/07/2020 US
: Clinique Laboratories LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 767 FIFTH AVENUE NEW YORK NY 10153
: Donna M. Ruggiero The Estee Lauder Companies Inc
: 767 Fifth Avenue New York NY 10153

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CLINIQUE SMART CLINICAL REPAIR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik; persiapan perawatan kulit non-obat.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: M0020201318834
: 07/08/2020 00:00:00
:
: AISEI CO., LTD.

: M0020201550260
: 07/08/2020 00:00:00
: 2110081 07/08/2020 AU
: Moose Toys Ltd

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Unit 3, Hurling Way St Columb Major Business Park St Columb Major Cornwall TR9
6SX

Halaman 562 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
: 29 Grange Rd Cheltenham VIC 3192

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Scruff-a-Luvs
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 9, 28
: ===Alat tulis; Perekat didukung film, yaitu, alat tulis untuk digunakan sebagai trim dekoratif; alat tulis bermotif; bahan gambar;
bahan pemodelan; bahan seni, yaitu, kotak cat untuk digunakan di sekolah; blok cetak; buku aturan untuk bermain game;
cetakan untuk pemodelan tanah liat, yaitu, bahan seniman.; decalcomanias perekat; film yang didukung perekat untuk tujuan
alat tulis; gusi, yaitu, perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; kartu perdagangan, yaitu, materi cetak kecuali buku
dan majalah; kartu trading, selain untuk game; kerajinan kardus; kerajinan kertas, yaitu, seni dan kerajinan; kertas seni; kotak
cat anak-anak; kue kering untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; materi seniman; menulis bahan; pemodelan tanah liat;
penghapus, yaitu, alat tulis; set lukisan anak-anak; stiker perekat; stiker, yaitu, alat tulis; stiker, yaitu, decalcomanias===
===Kartrid permainan komputer; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak aplikasi di bidang game
mainan; cakram program komputer; cakram program untuk video game; perangkat lunak dan program yang direkam untuk
digunakan dengan permainan elektronik dari semua jenis.; perangkat lunak hiburan permainan komputer; perangkat lunak
video game; program komputer untuk bermain game; program komputer untuk permainan komputer; program komputer untuk
video game; program permainan komputer; program permainan komputer yang direkam pada kaset, yaitu, perangkat lunak;
program permainan komputer yang diunduh melalui internet, yaitu, perangkat lunak komputer===
===Action figure, yaitu, mainan atau mainan; Boneka; Permainan; bermain kartu; hal-hal bermain.; kartu perdagangan, yaitu,
permainan kartu; kerajinan mainan dijual dalam bentuk kit; kerajinan mainan dijual lengkap; mainan aksi; mainan aktivitas
elektronik; mainan aktivitas elektronik yang menggabungkan mekanisme berbicara; mainan anak-anak; mainan angka; mainan
elektronik, yaitu, mainan; mainan kendaraan; mainan konstruksi; mainan mewah; mainan pendidikan; mainan pendidikan taktil,
yaitu, mainan; mainan tiup, yaitu, mainan; mainan, yaitu, mainan; model mainan; papan permainan; patung-patung menjadi
mainan; peralatan permainan disesuaikan untuk digunakan dengan dot matrix menampilkan kristal cair; peralatan permainan
yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; permainan elektronik, selain perangkat
lunak; permainan kartu; permainan pendidikan; permainan pendidikan taktil, yaitu, playthings; tangan diadakan permainan
elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551209
: 07/08/2020 00:00:00
: 88791267 10/02/2020 US
: HOUSE OF SKYE LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 100 Whitefish Hill Drive Whitefish MT 59937
: Meichelle R. MacGregor Cowan, Liebowitz & Latman, P.C.
: 114 West 47th Street New York NY 10036

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: U WIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Perangkat lunak aplikasi seluler dan komputer yang dapat diunduh untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer
genggam, tablet, jaringan streaming dan perangkat internet, perangkat streaming digital, konsol game, dan komputer untuk
menyediakan layanan belanja dan pemesanan ritel; perangkat lunak aplikasi seluler dan komputer yang dapat diunduh untuk
ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, tablet, dan komputer untuk bertukar pesan; perangkat lunak aplikasi
seluler dan komputer yang dapat diunduh untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, tablet, dan komputer
untuk melakukan belanja online; perangkat lunak aplikasi seluler dan komputer yang dapat diunduh untuk ponsel, pemutar
media portabel, komputer genggam, tablet, dan komputer untuk memberikan diskon ritel dan penawaran terbatas kepada
konsumen; perangkat lunak aplikasi seluler dan komputer yang dapat diunduh untuk ponsel, pemutar media portabel,
komputer genggam, tablet, dan komputer untuk memberikan pemberitahuan yang disesuaikan kepada pengguna; perangkat
lunak aplikasi seluler dan komputer yang dapat diunduh untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, tablet,
dan komputer untuk menawarkan, mengelola, dan melakukan program hadiah loyalitas pelanggan.; perangkat lunak aplikasi
seluler dan komputer yang dapat diunduh untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, tablet, dan komputer
untuk mengakses dan mengatur informasi di bidang belanja, kecantikan, mode, budaya populer, gaya hidup, perjalanan,
musik, seni, film, hiburan, film, berita, dan selebriti; perangkat lunak aplikasi seluler dan komputer yang dapat diunduh untuk
ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, tablet, dan komputer untuk menyediakan layanan belanja dan
pemesanan ritel interaktif; perangkat lunak aplikasi seluler dan komputer yang dapat diunduh untuk ponsel, pemutar media
portabel, komputer genggam, tablet, dan komputer untuk menyediakan layanan belanja dan pemesanan ritel yang disesuaikan
dan dipersonalisasi; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk streaming, penyiaran, transmisi, distribusi,
reproduksi, pengorganisasian dan berbagi musik, audio, video, game, audiovisual, konten multimedia dan data lainnya melalui
jaringan komunikasi global===
===Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak dan aplikasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan

540 Etiket

Halaman 563 dari 595

layanan belanja dan pemesanan ritel; menyediakan penggunaan sementara on-line perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
dan aplikasi untuk mengakses dan mengatur informasi di bidang belanja, kecantikan, mode, budaya populer, gaya hidup,
perjalanan, musik, seni, film, hiburan, film, berita dan selebriti; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak dan
aplikasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk bertukar pesan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak dan
aplikasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk melakukan belanja online; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak dan aplikasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk memberikan diskon ritel dan penawaran terbatas kepada konsumen;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak dan aplikasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk memberikan
pemberitahuan yang disesuaikan kepada pengguna; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak dan aplikasi online yang tidak dapat diunduh untuk menawarkan, mengelola, dan melakukan program hadiah loyalitas pelanggan.;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak dan aplikasi on-line yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan
layanan belanja dan pemesanan ritel interaktif; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak dan aplikasi on-line
yang tidak dapat diunduh untuk streaming, penyiaran, transmisi, distribusi, reproduksi, pengorganisasian dan berbagi musik,
audio, video, game, audiovisual, konten multimedia, dan data lainnya melalui jaringan komunikasi global; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak dan aplikasi on-line yang tidak dapat diunduh yang menyediakan layanan belanja
dan pemesanan ritel yang disesuaikan dan dipersonalisasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551445
: 07/08/2020 00:00:00
:
: SPRING CREEK VINTNERS LIMITED

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 41 Gouland Rd, Spring Creek Marlborough
: Bowie Yorke
: Level 17, The Shortland Centre, 55 Shortland Street Auckland 1010

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 33
: ===Anggur.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549892
: 08/08/2020 00:00:00
: 88812092 26/02/2020 US
: Off-White LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 360 Hamilton Ave., #100 White Plains NY 10601
: Brian Igel Bellizio + Igel PLLC
: 305 Madison Avenue, 40th Floor New York NY 10165

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25
: ===Alas kaki; Jaket; Kaus; Mantel; Pakaian, yaitu, atasan dan pantat sebagai pakaian; Rompi; Sabuk; Sweater; headwear
(pakaian kepala); masker tidur.; pakaian leher===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201341468
: 10/08/2020 00:00:00
:
: Abena Holding A/S

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Egelund 35 DK-6200 Aabenraa
: PATRADE A/S
: Ceresbyen 75 DK-8000 Aarhus C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BAMBO Nature
:

591

Uraian Warna

: Purple and green.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 564 dari 595

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201478433
: 10/08/2020 00:00:00
:
: FINNERN GmbH & Co. KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bahnhofstraße 11 27283 Verden
: Uexküll & Stolberg Partnerschaft Von Patent-und Rechtsanwälten MbB
: Beselerstraße 4 22607 Hamburg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CHICKO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 31
: ===Bahan makanan untuk anjing dan kucing; sampah untuk hewan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201531908
: 10/08/2020 00:00:00
:
: Finnern GmbH & Co. KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bahnhofstraße 11 27283 Verden
: Uexküll & Stolberg Partnerschaft Von Patent- Und Rechtsanwälten MbB
: Beselerstraße 4 22607 Hamburg

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Max-i-Mum
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 31
: ===Bahan makanan untuk anjing dan kucing; sampah hewan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3
: ===Perlengkapan mandi; Sabun; Shampoo; bedak, untuk penggunaan toilet; gemuk untuk tujuan kosmetik; jaringan diresapi
dengan lotion kosmetik.; kondisioner rambut; krim kosmetik; krim penghalang dan tangan pelindung dan krim kulit; lotion
rambut; lotion tubuh; lotion untuk tujuan kosmetik; membersihkan susu untuk tujuan toilet; mencuci tubuh; minyak esensial;
minyak untuk tujuan kosmetik; minyak untuk tujuan toilet; persiapan kosmetik untuk mandi; persiapan kosmetik untuk
perawatan kulit; persiapan mandi, bukan untuk tujuan medis; persiapan perawatan kuku; persiapan tabir surya; pomades
untuk tujuan kosmetik; produk perawatan bayi, yaitu baby oil, baby powder, baby shampoo, baby bath gels, baby bath oils,
baby bath powders, baby wipes dan baby lotions selain untuk keperluan medis; sabun disinfektan===

: M0020201548174
: 10/08/2020 00:00:00
:
: Shenzhen Myhand Industrial Co.,Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: B601-1, Yinxing Technology Building, No.1301, Guanguang Road, Xinlan
Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen Guangdong
: JIAQUAN IP LAW FIRM SHENZHEN BRANCH
: Floor 5, Building B, Tongfang Information Harbor, 11 Langshan Road, High-tech
North Zone, Nanshan District, Shenzhen Guangdong

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: We.lock
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Camcorder; Monitor [program komputer]; kunci, listrik.===

Halaman 565 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549346
: 10/08/2020 00:00:00
:
: FOX 40 INTERNATIONAL INC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 340 Grays Road, Ontario Hamilton L8E2Z2
: RIDOUT & MAYBEE LLP
: 5500 North Service Road, Suite 101, Ontario Burlington L7L6W6

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FOX 40
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Sinyal peluit; peluit olahraga.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549675
: 10/08/2020 00:00:00
: 218844 16/02/2020 SA dan 218842 16/02/2020 SA
: Harmonica IT, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: P.O. Box 25458 Dallas TX 75225
: Chandler Stephens Norton Rose Fulbright US LLP
: 2200 Ross Avenue, Suite 3600 Dallas TX 75201-7932

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HAWAYA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 45
: ===Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan akses ke layanan kencan; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk memungkinkan akses ke layanan jejaring sosial; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan akses ke
layanan pengenalan sosial.===
===Layanan kencan; layanan jejaring sosial berbasis internet; layanan pengenalan sosial berbasis internet.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201550682
: 10/08/2020 00:00:00
:
: Huawei Technologies Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District
Shenzhen
: Chofn Intellectual Property
: 1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W. 100080
Haidian, Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HUAWEI IdeaHub
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Camcorder; Earphone; Headphone; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Komputer; Layar besar LCD; Mikrofon; Modem;
Pedometer; Pengeras suara; Program operasi komputer, direkam; Radio; Sensor; Smartphone; Timbangan; Transponder;
alarm pusat; alat pemantau, selain untuk tujuan medis; alat pengenalan wajah; antarmuka audio; aplikasi perangkat lunak
komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; asisten digital pribadi [PDA]; bahan untuk listrik
[kabel, kabel]; baterai isi ulang; baterai, listrik; berdiri disesuaikan untuk komputer tablet; berdiri disesuaikan untuk ponsel;
bingkai foto digital; biochip; buku harian elektronik; chip elektronik; cincin pintar; colokan listrik; detektor inframerah; emoticon
download untuk ponsel; equaliser [peralatan audio]; fasilitas pertukaran untuk telepon yang dapat diprogram; film pelindung
yang diadaptasi untuk ponsel cerdas; fobs kunci elektronik menjadi remote control aparat; gelang terhubung [alat ukur]; grafis
yang dapat diunduh untuk ponsel; headset realitas virtual; instrumen pengujian gas; interkom; jam tangan pintar; kacamata
pintar; kamera [fotografi]; kamera dashboard; kamera pencitraan termal; kamus elektronik genggam; kartu identitas berkode;
kartu sirkuit terintegrasi [kartu pintar]; kasus untuk smartphone; keyboard komputer; komputer klien tipis; komputer laptop;

Halaman 566 dari 595

komputer notebook; komputer tablet; komputer yang dapat dikenakan; kotak hitam [perekam data]; kunci pintu digital; layar
kristal cair [LCD] televisi; layar liquid crystal display [LCD]; layar panel datar fleksibel untuk komputer; layar sentuh; layar
tampilan panel datar; layar video; lemari untuk pengeras suara; lembaran elektronik musik, download; lengan untuk laptop;
lensa optik; lensa selfie; mengajar robot; monitor tampilan video yang dapat dikenakan; monitor video; mouse [periferal
komputer].; papan switchboards; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; pemancar sinyal elektronik; pemutar media portabel;
pena elektronik; pengenal sidik jari; pengisi daya baterai; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk smartphone; peralatan
analisis udara; peralatan komunikasi jaringan; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan televisi; peralatan
transmisi suara; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak penghemat layar komputer, direkam atau diunduh;
perangkat memori komputer; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; printer video; program komputer,
dapat diunduh; program komputer, direkam; prosesor sinyal digital; publikasi elektronik, dapat diunduh; radio jarak pendek;
robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot laboratorium; robot pengawasan keamanan; set-top kotak; sirkuit terpadu;
sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci; smartphone yang dipasang di pergelangan tangan; soket
listrik; stasiun cuaca digital; stylus komputer; tas yang disesuaikan untuk laptop; televisi definisi ultra tinggi; televisi mobil;
terminal layar sentuh interaktif; timbangan dengan penganalisis massa tubuh; timbangan elektronik digital portabel; timbangan
kamar mandi; token keamanan [perangkat enkripsi]; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie untuk digunakan
dengan smartphone; transmisi set [telekomunikasi]; unit efek listrik dan elektronik untuk alat musik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550887
: 10/08/2020 00:00:00
: 4020200131969 28/07/2020 KR
: LEMON CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1105-65, Sanho-daero, Sandong-myeon, Gumi-si Gyeongsangbuk-do 39170
: OH, Jong Hwan
: #402, 2640-11, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu Seoul 06739

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AIRKING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Masker gas; filter masker pernapasan [non-medis]; masker anti-polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu;
masker debu untuk perlindungan pernapasan; masker pelindung; masker pernapasan.; pakaian berventilasi pelindung;
pakaian kerja pelindung [untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera]; pakaian pelindung [terhadap kecelakaan atau
cedera]; pakaian selam untuk scuba diving; pakaian untuk perlindungan terhadap bahan kimia dan radiasi; pakaian untuk
perlindungan terhadap radiasi; pakaian yang dipanaskan secara elektrik untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
penutup kepala pelindung untuk pencegahan kecelakaan atau cedera; respirator untuk menyaring udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551270
: 10/08/2020 00:00:00
: 4020200131992 28/07/2020 KR
: LEMON CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1105-65, Sanho-daero, Sandong-myeon, Gumi-si Gyeongsangbuk-do 39170
: OH, Jong Hwan
: #402, 2640-11, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu Seoul 06739

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Air KING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Masker gas; filter masker pernapasan [non-medis]; masker anti-polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu;
masker debu untuk perlindungan pernapasan; masker pelindung; masker pernapasan.; pakaian berventilasi pelindung;
pakaian kerja pelindung [untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera]; pakaian pelindung [terhadap kecelakaan atau
cedera]; pakaian selam untuk scuba diving; pakaian untuk perlindungan terhadap bahan kimia dan radiasi; pakaian untuk
perlindungan terhadap radiasi; pakaian yang dipanaskan secara elektrik untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
penutup kepala pelindung untuk pencegahan kecelakaan atau cedera; respirator untuk menyaring udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: M0020201552088
: 10/08/2020 00:00:00
: 46851707 01/06/2020 CN dan 45810578 26/04/2020 CN
: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District
Shenzhen

Halaman 567 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.
: 11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 North Third Ring Road East
100013 Dongcheng District, Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HarmonyOS Studio
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Camcorder; Earphone; Komputer; Komputer laptop; Pengeras suara; Smartphone; baterai listrik; chip (sirkuit terpadu);
headset realitas virtual; jam tangan pintar; kacamata pintar; komputer tablet; layar video; monitor tampilan video yang dapat
dikenakan; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; peralatan dan instrumen navigasi dan posisi elektronik; peralatan
komunikasi jaringan; peralatan pemrosesan data; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan televisi;
perangkat lunak komputer, direkam.; perangkat pengenalan wajah manusia; program komputer, direkam; program operasi
komputer, direkam; radio (kendaraan -); robot humanoid dengan kecerdasan buatan; server komputer; set-top kotak; sirkuit
terpadu; unit pemrosesan pusat (prosesor); unit prosesor grafis (GPU)===
===Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; desain dan pengembangan perangkat lunak; komputasi awan; konsultasi
teknologi telekomunikasi; layanan pengujian kualitas produk; memperbarui dan pemeliharaan perangkat lunak komputer;
menyediakan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web.; penelitian dan pengembangan
perangkat lunak komputer; penelitian teknologi; penyimpanan data elektronik; platform sebagai layanan [PaaS]; sertifikasi
sistem mutu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hangzhou Bay Shangyu Eco-tech 310008 Development Area, Shaoxing, Zhejiang
: Hangzhou Bekong Intellectual Property Agency Co., Ltd.
: Room 701, Block B of Wu Fu Tian Xing Long Building, No.358, Fengqi East Road,
Jianggan District, Hangzhou Zhejiang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NOAH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1
: ===Fluor; Keton; Persiapan pembersihan untuk tujuan industri; Refrigeran; agen kimia aktif permukaan.; bahan kimia industri;
deterjen industri; hidrat karbonat; komposisi pemadam kebakaran; menyelesaikan persiapan untuk digunakan dalam
pembuatan baja; pengelasan bahan kimia; persiapan anti-mendidih untuk pendingin mesin; persiapan degumming; persiapan
kimia untuk tujuan industri; persiapan klarifikasi; persiapan kondensasi kimia; persiapan pemadaman api; protein [bahan
baku]; radiator flushing bahan kimia; tahan api===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201552217
: 10/08/2020 00:00:00
:
: ZHEJIANG NOAH FLUOROCHEMICAL CO., LTD.

: M0020201552306
: 10/08/2020 00:00:00
:
: Guangdong Bawang Electric Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: Floor 3, no.5, Xingye road, Shapu village committee, Junan Town, Shunde District,
528000 Foshan City, Guangdong province
: Foshan Xunfeng Intellectual Property Agency Co.Ltd.
: Room 1806, Building 3, shibo plaza, No.38 fen jiangnan road, chancheng district,
Foshan City, Guangdong province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TATIBS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 11
: ===Bahan untuk listrik [kabel, kabel]; Pemutus; colokan listrik; colokan, soket, dan kontaktor lainnya (konektor listrik).; kabel
koaksial; kawat sekering; koneksi, listrik; rectifiers saat ini===
===Lampu; kipas angin [AC]; lampu sorot; obor listrik; peralatan dan perangkat pencahayaan; radiator, listrik; soket lampu.;
soket untuk lampu listrik===

Halaman 568 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201552393
: 10/08/2020 00:00:00
:
: Huawei Technologies Co., Ltd.

540 Etiket

: Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District
Shenzhen
: Chofn Intellectual Property
: 1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian
100080 Beijing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: IdeaHub
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Camcorder; Earphone; Headphone; Komputer; Mikrofon; Modem; Pedometer; Pengeras suara; Program operasi komputer
dicatat; Radio; Sensor; Smartphone; Timbangan; Transponder; alarm pusat; alat pemantau selain untuk tujuan medis; alat
pengenalan wajah; antarmuka audio; aplikasi perangkat lunak komputer dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang
dapat diunduh; asisten digital pribadi [pdas]; bahan untuk listrik [kabel kabel]; baterai isi ulang; baterai listrik; berdiri
disesuaikan untuk komputer tablet; berdiri disesuaikan untuk ponsel; bingkai foto digital; biochip; buku harian elektronik; chip
elektronik; cincin pintar; colokan listrik; detektor inframerah; emoticon download untuk ponsel; equaliser [peralatan audio];
fasilitas pertukaran untuk telepon yang dapat diprogram; film pelindung yang diadaptasi untuk ponsel cerdas; fobs kunci
elektronik menjadi remote control aparat; gelang terhubung [alat ukur]; grafis yang dapat diunduh untuk ponsel; headset
realitas virtual; instrumen pengujian gas; interkom; jam tangan pintar; kabel usb; kabel usb untuk ponsel; kacamata pintar;
kamera [fotografi]; kamera dashboard; kamera pencitraan termal; kamus elektronik genggam; kartu identitas berkode; kartu
sirkuit terintegrasi [kartu pintar]; kasus untuk smartphone; keyboard komputer; komputer klien tipis; komputer laptop; komputer
notebook; komputer tablet; komputer yang dapat dikenakan; kotak hitam [perekam data]; kunci pintu digital; layar besar lcd;
layar kristal cair [lcd] televisi; layar liquid crystal display [lcd]; layar panel datar fleksibel untuk komputer; layar sentuh; layar
tampilan panel datar; layar video; lemari untuk pengeras suara; lembaran elektronik musik download; lengan untuk laptop;
lensa optik; lensa selfie; mengajar robot; monitor tampilan video yang dapat dikenakan; monitor video; mouse [periferal
komputer].; papan switchboards; pelacak aktivitas yang dapat dikenakan; pemancar sinyal elektronik; pemutar media portabel;
pena elektronik; pengenal sidik jari; pengisi daya baterai; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk smartphone; peralatan
analisis udara; peralatan komunikasi jaringan; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan televisi; peralatan
transmisi suara; perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat lunak screen saver komputer direkam atau diunduh;
perangkat memori komputer; platform perangkat lunak komputer direkam atau diunduh; printer video; program komputer dapat
diunduh; program komputer yang direkam; prosesor sinyal digital; publikasi elektronik dapat diunduh; radio jarak pendek; robot
humanoid dengan kecerdasan buatan; robot laboratorium; robot pengawasan keamanan; set-top kotak; sirkuit terpadu; sistem
kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci; smartphone yang dipasang di pergelangan tangan; soket listrik;
stasiun cuaca digital; stylus komputer; tas yang disesuaikan untuk laptop; televisi definisi ultra tinggi; televisi mobil; terminal
layar sentuh interaktif; timbangan dengan penganalisis massa tubuh; timbangan elektronik digital portabel; timbangan kamar
mandi; token keamanan [perangkat enkripsi]; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie untuk digunakan dengan
smartphone; transmisi set [telekomunikasi]; unit efek listrik dan elektronik untuk alat musik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201209115
: 11/08/2020 00:00:00
:
: Ubiquiti Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 685 Third Avenue, 27th Floor New York NY 10017
: Gregory J Chinlund, Marshall Gerstein & Borun
: 233 S. Wacker Drive, 6300 Willis Tower Chicago IL 60606

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: UNIFI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 38, 9
: ===Telekomunikasi.===
===Pemancar elektronik dan penerima untuk jaringan nirkabel, yaitu, pemancar dan penerima sinyal elektronik; Telepon IP;
pemancar dan penerima nirkabel; peralatan nirkabel broadband, yaitu, peralatan pemancar telekomunikasi untuk aplikasi
jaringan dan komunikasi nirkabel dan tetap; peralatan telekomunikasi, yaitu, peralatan manajemen panggilan telekomunikasi
masuk dan keluar yang terdiri dari komputer dan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan, perutean dan penagihan yang
terkait dengan panggilan, dan peralatan manajemen panggilan telekomunikasi suara dan data terdistribusi yang terdiri dari
komputer dan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan, perutean dan penagihan yang terkait dengan panggilan;
perangkat komunikasi untuk transmisi suara, data, atau gambar; perangkat lunak komputer untuk administrasi jaringan

540 Etiket

Halaman 569 dari 595

komputer dan sistem teknologi informasi (TI), untuk administrasi jaringan data suara dan jaringan data broadband, untuk
menghubungkan jaringan radio, untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal, untuk mengatur dan
mengkonfigurasi jaringan area yang luas, untuk digunakan dalam manajemen jaringan, untuk menghubungkan pengguna
pada jaringan nirkabel, untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses, untuk manajemen peralatan komunikasi ,
untuk pengiriman konten nirkabel, untuk layanan telekomunikasi dan jaringan data; perangkat lunak komunikasi untuk
menghubungkan pengguna pada jaringan nirkabel, jaringan komputer, dan sistem teknologi informasi (TI); perangkat lunak
manajemen panggilan telekomunikasi untuk berasal, pengolahan dan routing panggilan ke operator telekomunikasi dan
penyedia layanan telekomunikasi lainnya sehubungan dengan layanan telepon VoIP internasional grosir yang diberikan
kepada pengguna ponsel yang ingin membuat diskon-rate panggilan internasional dari ponsel mereka.; perangkat
penyimpanan data elektronik; perangkat titik akses nirkabel (WAP); perangkat untuk transmisi radio nirkabel; telekomunikasi
dan perangkat keras jaringan data, yaitu, perangkat untuk mengangkut dan menggabungkan komunikasi suara, data, dan
video di berbagai infrastruktur jaringan dan protokol komunikasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201253766
: 11/08/2020 00:00:00
:
: DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku Tokyo 103-8234
: TANIYAMA TAKASHI C/O OFUSA AND TANIYAMA PATENT AND LAW OFFICE
: Akasaka-Koyo Building, 4th Floor, 1-4-6, Akasaka, Minato-ku TOKYO 107-0052

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TRANSINO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3, 5
: ===Kemenyan; Kosmetik dan perlengkapan mandi; Lipstik; Shampoo; Wewangian; bubuk make-up; dentifrices (Di dekat
Dentifrices); esensi mint (minyak esensial); esensi pemutih kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; krim pembersih; krim
pemutih kulit; krim tangan.; krim untuk memutihkan kulit; lotion kulit; masker kecantikan wajah; minyak esensial; minyak mandi;
pencucian kulit; persiapan perawatan kulit non-obat; produk kosmetik untuk perawatan kulit; sabun dan deterjen===
===Persiapan farmasi dan zat; bahan gigi, yaitu bahan untuk menghentikan gigi, lilin gigi.; kertas yang diminam untuk tujuan
medis, wafer pembungkus untuk dosis obat, kapsul kosong untuk obat-obatan, kain kasa untuk pembalut, penutup mata untuk
tujuan medis, perban telinga, perban menstruasi, tampon menstruasi, pembalut wanita, celana sanitasi, kapas penyerap,
plester perekat, perban untuk pembalut, perban cair, bantalan menyusui; minuman dietetik disesuaikan untuk tujuan medis,
makanan dietetik disesuaikan untuk tujuan medis; minuman untuk bayi, makanan untuk bayi; persiapan farmasi dan zat yang
digunakan untuk meningkatkan bintik-bintik dan meningkatkan chloasma; persiapan vitamin dan persiapan multi-vitamin;
sediaan farmasi dan zat yang digunakan untuk mengobati kulit yang mengandung asam tranexamic dan sistein dan vitamin C;
suplemen makanan untuk manusia; tepung lakteal untuk bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201475777
: 11/08/2020 00:00:00
:
: NUBEBE CO., LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2F., 10, Seongnam-daero 926 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do
: YOU ME PATENT & LAW FIRM
: 12Fl, Seolim Bldg, 115 Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: nubebe
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 44
: ===Akupunktur.; Konsultasi medis dan farmasi; Rumah sakit; klinik obesitas; konsultasi dan layanan informasi yang berkaitan
dengan produk farmasi; konsultasi gizi dan dietetik; layanan klinik medis; layanan medis dalam sifat menyediakan suplemen
makanan makanan untuk tujuan medis; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan pemeriksaan fisik; layanan
perawatan obesitas; layanan perawatan pelangsingan; layanan rumah sakit; layanan terapeutik pribadi yang berkaitan dengan
pembubaran lemak; layanan untuk perencanaan program pengurangan berat badan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan suplemen diet dan gizi; memberikan saran medis di bidang penurunan berat badan; penurunan berat badan diet
perencanaan dan pengawasan; perlakuan kontrol berat badan; persiapan dan pemberian obat-obatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: M0020201522230
: 11/08/2020 00:00:00
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 570 dari 595

730

Nama Pemohon

: AMOREPACIFIC CORPORATION

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 100, Hangang-daero, Yongsan-gu Seoul
: Young-chol Kim
: (KIM, CHOI & LIM) Coal Center, 10th Floor, 58, Jongno-5-gil, Jongno-gu Seoul

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MELASOLV
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik.; Lipstik; Make-up; Parfum; Shampoo; dentifrices (Di dekat Dentifrices); gel rambut; kapas untuk tujuan kosmetik;
krim kulit non-obat; lotion blok matahari; masker kecantikan; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak lavender;
pembersih kulit; persiapan kosmetik untuk mandi; persiapan kosmetik untuk perawatan kulit; sabun kosmetik; yayasan makeup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550101
: 11/08/2020 00:00:00
: 88797907 14/02/2020 US
: Eyas Medical Imaging, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1105 Western Avenue Cincinnati OH 45203
: Joshua Jarvis, Esq. Foley Hoag LLP
: 155 Seaport Boulevard Boston MA 02210

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: EYAS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10
: ===Peralatan pencitraan resonansi magnetik untuk tujuan medis; alat pencitraan resonansi magnetik untuk tujuan medis untuk
digunakan dengan neonatus.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550194
: 11/08/2020 00:00:00
: 88797896 14/02/2020 US
: Eyas Medical Imaging, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1105 Western Avenue Cincinnati OH 45203
: Joshua Jarvis, Esq. Foley Hoag LLP
: 155 Seaport Boulevard Boston MA 02210

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: EYAS ASCENT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10
: ===Peralatan pencitraan resonansi magnetik untuk tujuan medis; alat pencitraan resonansi magnetik untuk tujuan medis untuk
digunakan dengan neonatus.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550811
: 11/08/2020 00:00:00
: 88823447 06/03/2020 US
: AFTERSHOKZ, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1801 Burnet Avenue, Suite 102 SYRACUSE NY 13206
: Tony Hom DAISY IP
: 64 Bank St. Abington MA 02351

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 571 dari 595

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: OpenComm
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Baterai; Earphone; Headphone; Kacamata; Mikrofon; Pemutar MP3.; baterai lithium ion; headset realitas virtual; kacamata
pintar; kenangan elektronik; megafon; modul memori; pengisi daya baterai; pengisi daya untuk baterai; speaker nirkabel;
tanduk untuk pengeras suara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551247
: 11/08/2020 00:00:00
: 40-2020-0049006 24/03/2020 KR
: YONWOO CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: (Gajwa-dong) 13, Gajwa-ro 84beon-gil, Seo-gu Incheon 22824
: HAEUM Patent & Law Firm
: 15F, 752, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu Seoul 06047

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PROKEEPER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Masker gas; filter masker pernapasan [non-medis]; filter untuk masker pernapasan; kacamata keselamatan; kacamata
pelindung debu; masker anti-polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker debu untuk perlindungan
pernapasan; masker pelindung; masker pernapasan; masker pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; pelindung wajah;
pelindung wajah pekerja.; pelindung wajah untuk helm pelindung; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan
atau cedera; respirator untuk menyaring udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551464
: 11/08/2020 00:00:00
:
: GRENVO LUBETECH PRIVATE LIMITED

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: E-9/19, Vasant Vihar New Delhi – 110057
: GROVERLAW ADVOCATES
: H-36 Green Park Extension New Delhi –110016

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GRENVO
:

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: The Applicant claims the colours Green (PMS 2257C), Yellow (PMS 108C) and Purple (PMS 7656C) as elements of the mark
as shown in the representation.
: 4
: ===Pelumas dan gemuk; bahan bakar (termasuk semangat motorik) dan ilusi.; menyerap debu, membasahi dan mengikat
komposisi; minyak industri; oli motor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201552398
: 11/08/2020 00:00:00
: 46625301 25/05/2020 CN
: Shenzhen Joymy Technology Co., Ltd

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Floor 6, Zone 3, Block B, Mingyou Purchasing Center, Labor Community, Xixiang
Street, Bao’an District, Shenzhen 518000 City, Guangdong Province
: SHENZHEN 51REG INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD
: Rm 3205B, Modern International Building, Jintian Road, Futian Street, Futian District,
Shenzhen City Guangdong Province

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: JOYMY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

:
: 34

Halaman 572 dari 595

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Mengunyah tembakau; Pertandingan; Rokok; kasus rokok; kertas rokok; pemantik api untuk perokok; penyedap rasa,
selain minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak esensial, untuk tembakau; rokok
elektronik; solusi cair untuk digunakan dalam rokok elektronik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550458
: 12/08/2020 00:00:00
: 018198610 19/02/2020 EM
: Delacon Biotechnik GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Langwiesen 24 A-4209 Engerwitzdorf
: Anwälte Burger Und Partner Rechtsanwalt GmbH
: Rosenauerweg 16 A-4580 Windischgarsten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SYRENA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 31
: ===Bahan makanan dan pakan ternak untuk hewan; Pakan; bahan makanan untuk hewan yang mengandung ekstrak botani;
bahan makanan untuk ikan; biji-bijian untuk konsumsi hewani; formula pakan ternak; makanan hewan peliharaan; makanan
untuk hewan; memperkuat hijauan hewan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551949
: 12/08/2020 00:00:00
:
: PLANT THERAPY, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 621 WASHINGTON ST. SOUTH, SUITE 100 TWIN FALLS ID 83301
: Chris Herzinger Plant Therapy, LLC
: 621 Washington St. South, Suite 100 Twin Falls ID 83301

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: KIDSAFE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Minyak atsiri.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201552001
: 12/08/2020 00:00:00
:
: PLANT THERAPY, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 621 WASHINGTON ST. SOUTH, SUITE 100 TWIN FALLS ID 83301
: Chris Herzinger Plant Therapy, LLC
: 621 Washington St. South, Suite 100 Twin Falls ID 83301

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Plant Therapy
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Lotion bayi; krim tubuh; kulit toners.; lotion tubuh; masker wajah; minyak bayi; minyak esensial; pelembab kulit; pembersih
kulit; pencucian wajah; scrub tubuh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201552058
: 12/08/2020 00:00:00
:
: Riepe GmbH & Co. KG

Alamat Pemohon

: Theodor-Rosenbaum-Straße 28-30 32257 Bünde

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 573 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Patent- Und Rechtsanwälte Loesenbeck, Specht Und Dantz
: Am Zwinger 2 33602 Bielefeld

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RIEPE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue.
: 1, 7
: ===Produk kimia untuk tujuan industri, terutama memisahkan agen dan agen pembersih.===
===Perangkat penyemprotan mekanis untuk memisahkan agen dan agen bersih.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551419
: 13/08/2020 00:00:00
: 4020200037311 05/03/2020 KR
: CELLTRION, INC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 23, Academy-ro, Yeonsu-gu Incheon 22014
: DAHAI International Patent & Law Firm
: 3rd Floor, 531 Samseong-ro, Gangnam-gu Seoul 06156

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Olybevma
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Persiapan farmasi untuk pengobatan kanker; antibodi untuk tujuan medis.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551942
: 13/08/2020 00:00:00
: 4020200037310 05/03/2020 KR
: CELLTRION, INC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 23, Academy-ro, Yeonsu-gu Incheon 22014
: DAHAI International Patent & Law Firm
: #620, 123, Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul 06133

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Vegzelma
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Persiapan farmasi untuk pengobatan kanker; antibodi untuk tujuan medis.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201552300
: 13/08/2020 00:00:00
: 88802749 19/02/2020 US
: Natural Gas Solutions North America, LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 16240 Port Northwest Drive Houston TX 77041
: Michael J. Wasco Paul Frank + Collins P.C.
: One Church Street Burlington VT 05402

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: RCS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Aktuator listrik; aktuator katup listrik.===

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 574 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201552411
: 13/08/2020 00:00:00
: 080271 17/04/2020 JM
: Avient Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 33587 Walker Road, Legal Department - IP Avon Lake OH 44012
: Michael J. Sambrook Avient Corporation
: 33587 Walker Road, Legal Department - IP Avon Lake OH 44012

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AVIENT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 17, 1, 2, 35, 42
: ===Elastomer ekstrusi atau plastik dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur lebih lanjut; serat diperkuat bahan
komposit polimer dalam bentuk profil, bar, batang, lembaran, panel, atau pelet untuk digunakan dalam manufaktur lebih
lanjut.===
===Komposisi polimer untuk digunakan dalam operasi elastomer atau plastik molding atau ekstrusi; komposisi aditif atau
konsentrat aditif atau masterbatches aditif untuk digunakan dalam operasi elastomer atau plastik molding atau ekstrusi.===
===Komposisi pewarna atau konsentrat pewarna atau masterbatches pewarna untuk digunakan dalam operasi elastomer atau
cetakan plastik atau ekstrusi; tinta sablon.===
===Layanan distributor di bidang bahan polimer.===
===Jasa penelitian, pengembangan, desain, dan teknik di bidang bahan polimer; layanan desain warna di bidang bahan
polimer.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201316548
: 14/08/2020 00:00:00
:
: SNS PNEUMATIC CO., LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 186 Weiliu Road, Yueqing Economic Development Zone 325604 Zhejiang
: WENZHOU ZHONGCHI INTELLECTUAL PROPERTY CO.,LTD
: Room 3504, Huameng Business Palace, Station Road, Wenzhou Zhejiang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SNS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 7
: ===Filter hidraulik, komponen pneumatik, katup (bagian mesin), katup pengatur, komponen hidraulik, katup tekanan (bagian
mesin), perangkap uap, kompresor udara, pompa udara (instalasi garasi), pompa vakum (mesin).===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201549577
: 14/08/2020 00:00:00
:
: AMBLESIDE DISTILLERS PTY LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 Ambleside Rd HAHNDORF SA 5245
: COLLISON & CO
: GPO Box 2556 ADELAIDE SA 5001

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Ambleside Distillers
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 33
: ===Gin.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: M0020201550878
: 14/08/2020 00:00:00
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 575 dari 595

730

Nama Pemohon

: Pant Saggin LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2301 E. 7th Street, A225 Los Angeles CA 90023
: Adam S. Baldridge Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz, PC
: 165 Madison Avenue, Suite 2000 Memphis TN 38103

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PSD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25
: ===Kaus kaki; Pakaian; pakaian yayasan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551602
: 14/08/2020 00:00:00
: 750836 14/08/2020 CH
: Sika Technology AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Zugerstrasse 50 CH-6340 Baar
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SIKACOLOR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 2
: ===Aditif kimia untuk pewarnaan sistem berdasarkan beton, mortir, semen dan gipsum.===
===Pigmen berwarna untuk produksi beton, mortir, semen dan gipsum.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201552230
: 14/08/2020 00:00:00
: 750716 04/03/2020 CH
: On Clouds GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c/o On AG, Pfingstweidstrasse 106 CH-8005 Zürich
: RENTSCH PARTNER AG
: Bellerivestrasse 203, Postfach CH-8034 Zürich

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Cloudultra
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 25, 42, 28
: ===(Dialihkan dari pelerines); Alas kaki; Bikini; Celana; Celana pendek; Jaket; Jubah mandi.; Kaus; Kaus kaki; Pakaian;
Puncak; Rompi; Sarung tangan; T-shirt; Topi; alas kaki; alas kaki atletik; alpine sepatu bot; atasan dan celana bernapas; bra
olahraga; celana olahraga; celana panjang lari; celana pendek berjalan; celana pendek olahraga; celana pendek petinju;
celana ski; headwear (pakaian kepala); headwear bahan tekstil termal; ikat kepala; jaket luar ruangan; jaket olahraga; jaket
ski; jejak sepatu; jejak sepatu lari; kaus kaki olahraga; kaus kaki termal; kaus lengan panjang; kelembaban-wicking atasan dan
celana; kelembaban-wicking pakaian dalam; kemeja lari; mandi batang; mantel olahraga; olahraga T-shirt; pakaian dalam
bernapas; pakaian dalam termal; pakaian olahraga; pakaian perlindungan termal; pakaian renang; pakaian santai; penghangat
kaki; pita keringat; sabuk pinggang; sandal mandi; sepatu basket; sepatu bisbol; sepatu bot pendakian gunung; sepatu hiking;
sepatu kasual; sepatu lari; sepatu luar ruangan; sepatu olahraga; sepatu panjat tebing; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu
tenis; sepatu trekking; singlet (tunggal); slickers hujan; snowboard sepatu bot; sweatband kepala; syal leher; tank top; tank top
olahraga; topi bisbol; topi mandi===
===Layanan ilmiah, dan teknologi, yaitu, layanan penelitian dan desain yang berkaitan dengan sol untuk alas kaki, olahraga
dan alas kaki lari dan artikel senam dan olahraga.===
===Artikel untuk senam dan olahraga; Ski; balok keseimbangan untuk senam; bar (peralatan senam); batu loncatan; blok awal
untuk olahraga; bola basket; bola rugby; bola sepak; bola untuk bola voli; bola untuk olahraga; bola untuk permainan;
dumbbells (lonceng bodoh); memanjat harness; papan layar; papan selancar; pelatihan bola; pelindung lutut; pelindung
pergelangan tangan untuk olahraga; pelindung siku; pelindung tulang kering; pengikat ski; peralatan bangunan tubuh;
peralatan senam yang dioperasikan dengan tangan; peralatan untuk senam; raket tenis; sepatu luncur es.; sepatu roda in-line;
snowboards (bahasa Indonesia); tongkat hoki===

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 576 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201433674
: 17/08/2020 00:00:00
:
: ISIC Association

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nytorv 5 DK-1450 Copenhagen
: TrdMrx Legal
: Postbus 102 NL-1500 EC Zaandam

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ISIC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 16, 35, 9
: ===Materi pengajaran dan pengajaran (kecuali aparat); buku alamat cetak; buku cetak, majalah, dan brosur yang berkaitan
dengan pariwisata; jadwal cetak untuk semua jenis transportasi; kartu identitas yang dicetak.; panduan cetak untuk hotel dan
penginapan; peta cetak dan peta kota===
===Layanan administrasi mengenai diskon pembelian tiket perjalanan, tiket masuk, layanan asuransi, akomodasi dan
mengenai diskon barang ritel untuk anggota asosiasi (internasional); administrasi program diskon untuk memungkinkan
peserta untuk mendapatkan diskon pada barang dan jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi
program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; layanan program loyalitas, insentif, dan bonus; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui distribusi kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program kartu
diskon.===
===Perangkat lunak untuk identifikasi dan verifikasi individu; alat dan instrumen pengajaran dan pengajaran elektronik; gelang
identifikasi yang dikodekan,; kartu identitas elektronik dan digital untuk perangkat seluler untuk identifikasi dan verifikasi
individu; label identifikasi bersandi; label identifikasi magnetik; pembaca identifikasi frekuensi radio (RFID); perangkat lunak
aplikasi untuk layanan komputasi awan; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk komputasi awan; publikasi yang dapat diunduh.; tag identifikasi frekuensi radio (RFID)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551093
: 17/08/2020 00:00:00
: 24/04/2020 US
: Ahold Delhaize Licensing Sàrl

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rue Jean-François Bartholoni 4-6 CH-1204 Genève
: Meisser & Partners AG
: Schulstrasse 1 CH-7302 Landquart

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Grape Wagon
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Grey, brown, purple and green
: 33
: ===Anggur.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551432
: 17/08/2020 00:00:00
:
: Chaozhou Fengxi Sihai Ciyi Zhizuochang

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.5, Zhenchao South Rd., Railway Station North, Fengxi District 521031 Chaozhou
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Dowan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 21
: ===Basting sendok; Cangkir; Hidangan; Mangkuk; Panci; Sumpit; buaian botol anggur; cangkir kaca; cekungan gerabah

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

dalam sifat mangkuk; cina ornamen; ember anggur; hiasan centerpieces keramik; hot pot (panci panas); karya seni porselen,

Halaman 577 dari 595

keramik, gerabah atau kaca; keranjang roti untuk penggunaan domestik.; kotak makan siang; layanan kopi cina; layanan teh
bukan dari logam mulia; mangkuk kaca; memasak panci dan wajan; minum kapal; mug gerabah; mug porselen; panci
gerabah; panci kaca; patung keramik, vas, kapal, mangkuk, piring dan pot; patung porselen; pencampuran sendok; peralatan
dapur, yaitu, layar percikan; peralatan rumah tangga, yaitu, pot dan panci scrapers, rolling pin, spatula, turners, whisk; piring
kaca; piring plastik; pot bunga porselen; sendok untuk keperluan rumah tangga; steamer makanan, non-listrik; stoples kaca;
stoples untuk selai dan jeli gerabah; sup tureens; tempat sampah roti; wadah dapur; wadah untuk penggunaan rumah tangga
atau dapur===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551792
: 17/08/2020 00:00:00
: 2069905 18/02/2020 AU
: OAT BABY PTY LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 18 Francis Street Subiaco WA 6008
: Golja Haines & Friend
: PO Box 1014 South Perth WA 6951

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: OAT BABY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 32, 29, 30
: ===Bir; air mineral dan aerasi serta minuman non-alkohol lainnya; minuman berbasis oat; minuman buah dan jus buah; oat
berbasis minuman buah; oat persiapan untuk membuat minuman; sirup dan persiapan lain untuk membuat minuman; tidak
ada barang-barang tersebut untuk bayi atau bayi.===
===Krim; Produk susu dan susu; bubuk pengganti susu kering; bubuk susu gandum kering; chai rasa susu gandum; kopi rasa
susu gandum; minuman pengganti susu rasa; minuman pengganti susu rasa yang mengandung oat; minuman yoghurt yang
terbuat dari susu gandum; minuman yoghurt yang terbuat dari susu pengganti; minyak dan lemak yang dapat dimakan;
pengganti krim; pengganti krim yang mengandung oat; pengganti susu; pengganti susu mengandung gandum; pengganti susu
yang mengandung oat; susu gandum; susu gandum rasa; susu gandum yang mengandung vitamin dan mineral tambahan,
termasuk mengandung kalsium tambahan; susu oat rasa cokelat; yoghurt berbasis susu gandum; yoghurt yang terbuat dari
susu pengganti===
===Es; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Saus; es krim; es krim yang terbuat dari susu gandum; es krim yang terbuat dari
susu pengganti; oat berbasis sereal bar; roti berbasis oat, kue kering dan permen; roti, kue kering dan permen; sereal berbasis
oat; tepung berbasis oat; tepung terigu dan singiaan yang terbuat dari sereal; yoghurt beku; yoghurt beku yang terbuat dari
susu gandum; yogurt beku yang terbuat dari susu pengganti===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201445762
: 18/08/2020 00:00:00
:
: Anklam Extrakt GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Johann-Friedrich-Böttger-Straße 4 17389 Anklam
: Claus Simandi
: Kurfürstendamm 45 10719 Berlin

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: COGNITAVEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 5, 30
: ===Aditif (kimia -) untuk makanan; bahan kimia aktif untuk digunakan dalam pembuatan obat-obatan; bahan kimia yang
terbuat dari ekstrak botani; ekstrak avena atau oat; ekstrak biji-bijian atau sereal; ekstrak ramuan, selain minyak esensial.;
ekstrak tanaman, selain minyak esensial; produk kimia untuk pembuatan kosmetik===
===Farmasi; Nutraceuticals; bahan kimia untuk penggunaan farmasi; ekstrak avena atau oat disesuaikan untuk penggunaan
medis; ekstrak avena atau oat untuk penggunaan farmasi; ekstrak biji-bijian atau sereal untuk penggunaan farmasi; ekstrak
biji-bijian atau sereal yang disesuaikan untuk penggunaan medis; ekstrak herbal untuk penggunaan farmasi; ekstrak tanaman
untuk penggunaan farmasi; farmasi untuk penggunaan manusia; lotion kulit farmasi; nutraceuticals untuk digunakan sebagai
suplemen makanan; persiapan farmasi; persiapan nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; suplemen diet dan gizi;
suplemen makanan diet.===
===Biji-bijian olahan, sereal, avena atau oat; sereal, persiapan sereal.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: M0020201509793
: 18/08/2020 00:00:00
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 578 dari 595

730

Nama Pemohon

: 3M COMPANY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3M Center, 2501 Hudson Road St. Paul MN 55144
: Michelle M. Michel 3M Innovative Properties Company
: 3M Center, 2501 Hudson Road 220 9E 01 St. Paul MN 55144

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: IOBAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 10
: ===Tirai bedah.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201509989
: 18/08/2020 00:00:00
:
: The Three Stills Company Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The Borders Distillery, Commercial Road Hawick, RoxburghshireTD9 7AQ
: Marks & Clerk LLP
: 40 Torphichen Street Edinburgh EH3 8JB

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Puffing Billy
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 33
: ===Minuman beralkohol (kecuali bir).===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201550630
: 18/08/2020 00:00:00
:
: FUJIAN SHARE MYWAY RESTAURANT DEVELOPMENT CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

: G02, Floor 2, Dongfang Daming City 6#, East of the Army Hospital of Tancheng
Town, Pingtan County, Fuzhou City, 102629 Fujian Province
: Beijing Eurostandard Haili International Intellectual Property Agency Co., Ltd.
: Room 308, floor 3, building 3, courtyard 9, Tianhua street, Daxing biomedical industry
base, Zhongguancun Science and Technology Park, Daxing District

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
:
: The word “chun” means “Chun”, “bai” means “hundred”, “wei” means “taste”, “zuo” means “do”, whole
has no meaning.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 43
: ===Katering makanan dan minuman; caf layanan; layanan bar; layanan biro akomodasi [hotel, rumah kos].; layanan kafetaria;
layanan kantin; layanan restoran; layanan restoran swasembas; layanan snack-bar; reservasi hotel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201550955
: 18/08/2020 00:00:00
:
: LEMON CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1105-65, Sanho-daero, Sandong-myeon, Gumi-si Gyeongsangbuk-do 39170
: OH, Jong Hwan
: #402, 2640-11, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu Seoul 06739

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: Air QUEEN

540 Etiket

Halaman 579 dari 595

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Masker anti-polusi untuk perlindungan pernapasan; filter masker pernapasan non-medis; filter untuk masker pernapasan;
masker debu; masker debu untuk perlindungan pernapasan; masker foto, masker pelindung; masker gas; masker pelindung;
masker penyelam; masker pernapasan; masker pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker wajah berenang.;
photomask kosong===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551416
: 18/08/2020 00:00:00
: 2105394 30/07/2020 AU
: MAX BIOCARE PTY. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Level 1-2, 667 Chapel Street South Yarra VIC 3141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Ozerelief
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Farmasi; obat-obatan farmasi; persiapan farmasi; persiapan farmasi untuk penggunaan manusia; persiapan farmasi untuk
perawatan kesehatan; produk farmasi; suplemen makanan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551952
: 18/08/2020 00:00:00
: 30 2020 102 272 19/02/2020 DE
: Tomas Hiss eK

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Am Kurpark 29 23843 Bad Oldesloe
: Manitz Finsterwald Patent- Und Rechtsanwaltspartnerschaft MbB
: Martin-Greif-Straße 1 80336 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PAIO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 21
: ===Pengaduk koktail; minum sedotan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku 103-8426 Tokyo
: WENPING & CO.
: 8th Fl., Wenping Kanda Bldg., 6-7 Kanda Kajicho 3-chome, Chiyoda-ku 101-0045
Tokyo

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Enhertu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Persiapan farmasi dan zat; obat-obatan untuk tujuan manusia.===

: M0020201391040
: 19/08/2020 00:00:00
:
: DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201541426
: 19/08/2020 00:00:00
: 30 2020 005 531 11/03/2020 DE
: FreightHub GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Saarbrücker Str. 37a 10405 Berlin
: Bird & Bird LLP
: Maximiliansplatz 22 80333 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: forto
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 39, 9, 42
: ===Mengangkut; angkutan; layanan perantara charter udara; mengatur dan mengatur perjalanan.; mengatur transportasi
barang; pengaturan layanan transportasi; pengaturan transportasi; pengiriman barang dengan kendaraan bermotor, kereta
api, kapal laut dan pesawat udara===
===Peralatan pengolah data; aparat, instrumen dan perangkat untuk merekam, mereproduksi, menyimpan, mengedit,
transmisi, pengkodean dan decoding data; apps, yaitu aplikasi perangkat lunak untuk smartphone, komputer tablet, pembaca
buku elektronik, dan perangkat TI seluler atau stasioner lainnya [dapat diunduh]; data yang direkam [dapat diunduh dari
Internet atau jaringan global]; database [elektronik]; file data yang direkam.; komputer; perangkat lunak; program komputer
dan perangkat lunak===
===Layanan teknologi informasi [IT], yaitu perancangan dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras komputer,
layanan hosting, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], dan penyewaan perangkat lunak; layanan konsultasi, konsultasi,
dan informasi teknologi informasi [TI].===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201552179
: 19/08/2020 00:00:00
: 750899 17/08/2020 CH
: Ahold Delhaize Licensing Sàrl

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rue Jean-François Bartholoni 4-6 CH-1204 Genève
: Meisser & Partners AG
: Schulstrasse 1 CH-7302 Landquart

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: P Perla
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 30
: ===Kopi; biji kopi; bubuk kopi; minuman berbasis kopi; pengganti kopi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201144173
: 20/08/2020 00:00:00
:
: Dermcare-Vet Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 7 Centenary Road Slacks Creek QLD 4127
: Fisher Adams Kelly Callinans
: GPO Box 1413 BRISBANE QLD 4001

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: OTOFLUSH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Obat-obatan dan persiapan hewan termasuk pencucian hewan dan komposisi untuk mengobati infeksi kulit dan kondisi
kulit pada hewan.===

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 581 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201419830
: 20/08/2020 00:00:00
:
: AFITEX INTERNATIONAL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 50 rue de Chanzy F-28000 CHARTRES
: CABINET DEBAY
: 126 résidence Elysée 2 F-78170 La Celle Saint-Cloud

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DRAINTUBE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 17, 19
: ===Karet, gutta-percha, permen karet, asbes, mika; pengepakan, menghentikan dan mengisolasi bahan.; plastik dalam bentuk
ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan===
===Aspal, pitch dan aspal; bangunan yang dapat diangkut bukan dari logam; monumen bukan logam.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201499642
: 20/08/2020 00:00:00
:
: IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wölflistrasse 2 CH-3006 Bern
: TRADAMARCA, Humphrey & Co
: Avenue du Prieuré 8 CH-1009 Pully

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MCKINLEY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 20, 22, 24, 25, 28
: ===Pelana; Tas olahraga dan perjalanan, tas mendaki gunung, ransel (ransel/ransel), khususnya ransel yang terbuat dari
bahan tekstil tahan air yang dirancang khusus untuk bermain ski; tas pengemis, tas permainan dan ransel untuk berburu; tas
sling untuk membawa bayi, penutup hujan untuk tas; tongkat (tongkat berjalan).===
===Kasur berkemah tiup atau non-tiup, meja dan kursi berkemah, kursi mudah, bangku dan keranjang untuk memancing,
bukan logam; bantal dan bantal; kotak kayu atau plastik; pucat non-logam dan taruhannya untuk tenda berkemah.===
===Tali, tali, jaring, tenda, terutama untuk berkemah, terpal, layar.===
===Selimut; bivouac tas.; kantong tidur untuk berkemah===
===Pakaian, alas kaki, sarung tangan dan topi, sepatu bot untuk memancing; artikel pakaian untuk hiking, untuk perjalanan
gunung, untuk mendaki gunung, untuk berburu, untuk memancing, untuk menunggang kuda, untuk olahraga musim dingin dan
ski.===
===Senam dan artikel olahraga termasuk dalam kelas 28; alat panahan; alat pancing, tempat dan penutup untuk pancing;
berburu panggilan permainan; kereta luncur.; ski, binding dan tiang untuk ski Alpine dan ski Nordic, rem ski===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 193 Moo 5, Huai Pho Sub-district, 46000 Muang District, Kalasin
: MISS PICHAMON CHANTARAPAKDEE
: Intellectual Design Group Co., Ltd. 194,196 Nonthaburi Road, Bang krasor, Meuang
Nonthaburi 11000 Nonthaburi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MAEBOONLAM BRAND
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 29, 30
: ===Ikan fermentasi; olahan ikan untuk keperluan kuliner.===
===Saus ikan fermentasi untuk tujuan kuliner; pasta cabai; saus (bumbu).===

: M0020201542260
: 20/08/2020 00:00:00
:
: PHETDAM FOODS COMPANY LIMITED

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201383225
: 21/08/2020 00:00:00
:
: PA International Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2F, 59, Wausan-ro, Mapo-gu Seoul
: DAE-A Intellectual Property Consulting
: 3F., Hanyang Bldg., 123 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul 06243

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PINK AGE SALON OF WIG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink and navy.
: 26
: ===Rambut palsu; artikel dekoratif untuk rambut; ekstensi rambut; jenggot hias; jenggot palsu; kumis hias (jenggot); kumis
palsu; ornamen sepatu bukan dari logam mulia; pengenam untuk membubuhkan wig; pin rambut dan cengkeraman rambut;
pita dan kepang.; potongan rambut; potongan rambut untuk styling rambut Jepang (kamishin); rambut curling kertas; rambut
manusia; rambut palsu untuk styling rambut Jepang (kamoji); rol rambut; topi mewarnai rambut; toupee tape untuk
membubuhkan toupee ke kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201320419
: 24/08/2020 00:00:00
:
: Zlatko Tomaškovi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nike Grškovia 12 HR-10000 Zagreb
: Odvjetnik Andrej Matijevi
: Kureleva 4 HR-10000 Zagreb

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TOMi
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Red, white and grey.
: 31
: ===Produk dan biji-bijian pertanian, hortikultura dan kehutanan tidak termasuk dalam kelas lain; bahan makanan untuk hewan,
malt.; biji, tanaman alami dan bunga; buah-buahan dan sayuran segar; hewan hidup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201402285
: 24/08/2020 00:00:00
:
: Arntz Beteiligungs GmbH & Co. KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Corveyer Allee 15 37671 Höxter
: Bauer Wagner Priesmeyer
: Gartenstraße 4 33332 Gütersloh

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: optibelt
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Light blue, blue, dark blue, red and white.
: 17, 7, 12
: ===Karet, gutta-percha, permen karet, mika, termasuk semua barang tersebut di atas menjadi sintetis, dan barang-barang
yang terbuat dari semua barang tersebut dalam bentuk panel, foil, blok, bola, benang, butiran, chip, solusi, profil, bagian
berbentuk, kosong, bubuk, bahan komposit, polimer elastomer; bagian dan perlengkapan untuk semua barang tersebut di
atas, termasuk dalam kelas 17.===
===Komponen untuk mesin dan bagian mesin, termasuk sabuk penggerak, sabuk mesin, sabuk daya, sabuk V, sabuk V
kembar, sabuk V-ribbed, poly V-belts, variable speed belts, twin V-ribbed belts, toothed belts, synchronous belts, cam belts,
double-sided toothed belts, flat belts, multi-groove belts, coupling belts, link belts, conveyor belts, cams for belts, pulleys, Vbelt pulleys, toothed-belt pulleys, V-ribbed belt pulleys; bagian mesin untuk motor dan mesin untuk kendaraan dan peralatan
untuk penggerak melalui darat, termasuk bushing, elemen penjepit, pelat penjepit, konektor, termasuk konektor panel,
konektor bersama, hub, lengan, katrol ketegangan dan defleksi, katrol, bushing, elemen penjepit, pelat penjepit, cams untuk
sabuk, hub, lengan, ketegangan dan defleksi katrol, konektor, termasuk konektor panel, konektor sendi.; bagian mesin untuk

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 583 dari 595

motor dan mesin untuk kendaraan dan peralatan untuk penggerak melalui udara dan / atau air, termasuk bushing, elemen
penjepit, pelat penjepit, konektor, termasuk konektor panel, konektor bersama, hub, lengan, pulleys ketegangan dan defleksi,
katrol, bushing, elemen penjepit, pelat penjepit, cams untuk sabuk, hub, lengan, ketegangan dan defleksi katrol, konektor,
termasuk konektor panel, konektor sendi; bagian mesin untuk transmisi untuk kendaraan dan peralatan untuk penggerak
melalui udara dan/atau air termasuk sabuk penggerak, sabuk mesin, sabuk daya, sabuk V, sabuk V kembar, sabuk V-ribbed,
poly V-belts, variable speed belts, twin V-ribbed belts, toothed belts, synchronous belts, cam belts, double-sided toothed belts,
flat belts, multi-groove belts, coupling belts, link belts, conveyor belts, cams for belts, pulleys, V-belt pulleys, toothed-belt
pulleys, V-ribbed belt pulleys; komponen untuk mesin dan bagian mesin, termasuk bushing, elemen penjepit, pelat penjepit,
konektor, termasuk konektor panel, konektor bersama, hub, lengan, ketegangan dan katrol defleksi; mesin pemotong berliku;
sabuk pengangkat (untuk mesin)===
===Bagian untuk transmisi untuk kendaraan dan peralatan untuk penggerak melalui darat, termasuk sabuk penggerak, sabuk
mesin, sabuk daya, sabuk V, sabuk V kembar, sabuk V v-ribbed, poly V-belts, variable speed belts, twin V-ribbed belts,
toothed belts, synchronous belts, cam belts, double-sided toothed belts, flat belts, multi-groove belts, coupling belts, link belts,
conveyor belts, cams for belts, pulleys, V-belt pulleys, toothed-belt pulleys, V-ribbed belt pulleys; bagian untuk gear box untuk
kendaraan dan aparat untuk penggerak melalui darat, termasuk bushing, elemen penjepit, pelat penjepit, konektor, termasuk
konektor panel, konektor bersama, hub, lengan, katrol ketegangan dan defleksi, katrol, bushing, elemen penjepit, pelat
penjepit, cams untuk sabuk, hub, lengan, ketegangan dan defleksi katrol, konektor, termasuk konektor panel, konektor sendi;
bagian untuk gear box untuk kendaraan dan aparat untuk penggerak melalui udara dan / atau air, termasuk bushing, elemen
penjepit, pelat penjepit, konektor, termasuk konektor panel, konektor bersama, hub, lengan, pulleys ketegangan dan defleksi,
katrol, bushing, elemen penjepit, pelat penjepit, cams untuk sabuk, hub, lengan, ketegangan dan defleksi katrol, konektor,
termasuk konektor panel, konektor sendi.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020200435436
: 25/08/2020 00:00:00
:
: Hoechst GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 65929 Frankfurt am Main
: Best Rechtsanwälte PartmbB
: Hostatostr. 26 65929 Frankfurt am Main

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Hostanox
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1
: ===Bahan kimia industri, yaitu aditif untuk bahan plastik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020200741420
: 25/08/2020 00:00:00
:
: SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE S.A.R.L.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4, place de Paris L-2314 Luxembourg
: IPSILON
: Le Centralis, 63 avenue du Général Leclerc F-92340 Bourg-la-Reine

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: COSMEKIT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Parfum; Sabun; bedak, untuk penggunaan toilet, deodoran untuk penggunaan pribadi; busa dan sampo.; eaux de toilette,
air cologne; krim mandi, gel, minyak dan garam bukan untuk tujuan medis; lipstik, lip gloss, pernis kuku, yayasan, krim
berwarna, maskara, eyeshadows, make-up, pensil kosmetik, make-up powder, make-up menghapus produk dalam bentuk
lotion, susu, krim, gel; lotion pra-cukur, lotion setelah cukur, krim cukur, gel dan busa; minyak esensial untuk penggunaan
pribadi; persiapan rambut non-obat yaitu pernis, gel, krim, balsem; susu dan lotion untuk wajah, krim kulit dan lotion, emulsi
tubuh dan wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201249938
: 25/08/2020 00:00:00
:
: Weiß, Hans-Rudolf, Dr. med.

Alamat Pemohon

: Hühnerhof 100 55568 Abtweiler

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 584 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: The Schroth Best Practice Program by Dr. Weiss
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue and red.
: 35, 42, 44
: ===Iklan.===
===Layanan ilmiah dan penelitian dan desain yang berkaitan dengannya.===
===Layanan medis.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201250439
: 25/08/2020 00:00:00
:
: Weiß, Hans-Rudolf, Dr. med.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hühnerhof 100 55568 Abtweiler
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Gensingen Brace nach Dr. Weiss
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Red and blue.
: 16, 41, 10
: ===Materi cetak.===
===Penerbitan buku ilmiah.===
===Artikel ortopedi, yaitu brace CAD asimetris untuk pengobatan skoliosis.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-1-6, Sengen, Tsukuba-shi Ibaraki 305-0047
: OMORI Keiko
: CIEL INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM, KM Chiyoda Bldg. 6F, 1-12-1
Iwamoto-cho, Chiyoda-ku Tokyo 101-0032

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: EmerSim
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42
: ===Program komputer dan perangkat lunak komputer; file gambar yang dapat diunduh serta file musik dan file video.;
manekin resusitasi; manekin untuk pelatihan dan pendidikan perawatan medis; peralatan dan instrumen elektronik untuk
pelatihan dan pendidikan perawatan medis; peralatan dan instrumen pengajaran; perangkat lunak komputasi awan yang dapat
diunduh; perangkat telekomunikasi seluler untuk pelatihan dan pendidikan perawatan medis; program komputer dan perangkat
lunak komputer untuk pelatihan; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk pelatihan dan pendidikan perawatan
medis; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk pendidikan; program komputer, direkam; simulator tanda vital
untuk pelatihan resusitasi; simulator untuk pelatihan dan pendidikan perawatan medis===
===Menyediakan program komputer yang dirancang untuk spesifikasi orang lain; desain dan pengembangan peralatan
transmisi data nirkabel, instrumen dan peralatan untuk pelatihan perawatan medis dan pendidikan.; layanan penyimpanan
elektronik untuk pengarsipan database, gambar dan data elektronik lainnya; menyediakan penggunaan sementara aplikasi online dan alat perangkat lunak; menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang
dapat diakses melalui situs web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak berbasis web; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak dan program komputer yang tidak dapat diunduh untuk pelatihan dan pendidikan
perawatan medis; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; menyediakan
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pelatihan dan pendidikan perawatan medis; pengembangan perangkat
lunak komputer, pemrograman komputer dan pemeliharaan perangkat lunak komputer di bidang medis; penyewaan komputer
dan perangkat lunak komputer; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]===

: M0020201510331
: 25/08/2020 00:00:00
:
: Penguin System Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 585 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201546279
: 25/08/2020 00:00:00
:
: Ruwido Austria GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Köstendorfer Str. 8 A-5202 Neumarkt Am Wallersee
: VON BÜLOW & TAMADA
: Rotbuchenstr. 6 81547 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ruwido
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 42, 12
: ===Perangkat lunak, yaitu perangkat lunak untuk mengontrol pengoperasian perangkat audio, perangkat video, dan peralatan
remote control; perangkat audio/visual dan fotografi, yaitu amplifier audio, speaker audio, penerima audio, decoder audio,
decoder video, set top box, televisi, monitor video, dan pengontrol jarak jauh untuk perangkat audiovisual; perangkat lunak
antarmuka pengguna grafis; perangkat lunak, yaitu, menu multi media untuk menampilkan data multimedia yang dapat dipilih
untuk pemutaran.; remote controller untuk kontrol nirkabel perangkat, yaitu remote control aparat, remote controller untuk
perangkat industri, remote controller untuk pintu garasi, remote controller untuk perangkat elektronik, remote controller
terintegrasi ke dalam kemudi, remote controller untuk perangkat elektronik konsumen dan remote controller interaktif untuk
video game===
===Layanan hosting, yaitu hosting perangkat lunak untuk mengendalikan pengoperasian peralatan remote control; layanan
desain sehubungan dengan desain remote control dan perangkat hiburan rumah; layanan teknologi dalam kaitannya dengan
pengembangan remote control dan perangkat hiburan rumah.; layanan teknologi informasi [TI] [perangkat keras komputer,
perangkat lunak dan periferal desain dan konsultasi teknis] dalam kaitannya dengan remote control dan perangkat hiburan
rumah===
===Plastik interior otomotif diekstrusi trim dekoratif dan pelindung.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201552282
: 25/08/2020 00:00:00
:
: Chongqing Dezhuang Industry (Group) Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 10 Chang Dian Road, Nan An District 400000 Chongqing City
: Chongqing Jindu Trademark Agency Co. LTD
: No. 11-1, No. 25-3, Keyuan 1st Street, Jiulongpo District Chongqing

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: DE ZHUANG
: "DE" means morality, "ZHUANG" means manor.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 43, 30
: ===Penyewaan peralatan pencahayaan; kedai teh.; layanan akomodasi hotel; layanan kafetaria; layanan restoran;
menyediakan fasilitas perkemahan; pensiun layanan rumah; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah;
penyewaan peralatan memasak; sewa tenda===
===Bumbu; Gula; Kopi; Madu; Teh; beras instan; es krim; gandum kuman untuk konsumsi manusia; gluten disiapkan sebagai
bahan makanan.; makanan ringan berbasis sereal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020200157394
: 26/08/2020 00:00:00
:
: HOLDING SOPREMA (Société Anonyme)

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 14 rue de Saint-Nazaire F-67100 STRASBOURG
: Hirsch & Associés Selarl D'Avocats
: 137 rue de l'Université F-75007 PARIS

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SOPREMA
:

591

Uraian Warna

:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 586 dari 595

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201266762
: 26/08/2020 00:00:00
:
: Caruso's Natural Health Pty Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 14 Shale Place Eastern Creek NSW 2766
: GRIFFITH HACK
: GPO Box 4164 SYDNEY NSW 2001

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Caruso's Natural Health
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Barang terapeutik untuk digunakan manusia, yaitu, vitamin dan suplemen gizi; Multivitamin; Pencahar; agen anti-inflamasi
dan persiapan untuk konsumsi manusia; asam lemak dan minyak gizi; jamu untuk konsumsi manusia; konsentrat makanan
diet bubuk untuk digunakan dalam program pengurangan berat badan untuk tujuan medis; minyak ikan untuk tujuan medis;
minyak obat dan herbal untuk konsumsi manusia; obat herbal untuk konsumsi manusia; penekan nafsu makan untuk tujuan
medis; persiapan diet untuk pengurangan berat badan; persiapan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan ketegangan
otot untuk konsumsi manusia; persiapan herbal obat untuk tujuan medis untuk konsumsi manusia; persiapan makanan
berbasis protein menjadi suplemen dietetik atau aditif gizi (bukan untuk tujuan medis).; persiapan pertumbuhan rambut obat
untuk konsumsi manusia; persiapan probiotik untuk konsumsi manusia; persiapan stimulan nafsu makan; produk protein untuk
konsumsi manusia (disesuaikan untuk tujuan medis); protein untuk tujuan medis dan dietetik; suplemen gizi; suplemen gizi diet
untuk penggunaan medis; suplemen makanan diet untuk penggunaan medis; suplemen makanan kesehatan yang terutama
terbuat dari vitamin; suplemen makanan mineral untuk manusia; suplemen protein makanan, selain untuk penggunaan medis;
suplemen vitamin; tablet vitamin; zat dietetik disesuaikan untuk penggunaan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201405541
: 26/08/2020 00:00:00
:
: PSA INTERNATIONAL PTE LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 460 Alexandra Road, #38-00 PSA Building Singapore 119963
: RODYK IP
: P.O. Box 462, Robinson Road Post Office SINGAPORE 900912

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: PSA GTOS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 39, 9, 42
: ===Layanan port; inspeksi barang untuk transportasi; jasa angkutan darat; jasa pengangkutan jalan; jasa pergudangan; jasa
transportasi feri; jasa transportasi kontainer; layanan pasokan listrik; layanan pengangkut; melacak dan menemukan
kendaraan, crane, kontainer dan kargo oleh komputer atau melalui sistem posisi global; memberikan informasi, termasuk
online, yang berkaitan dengan lokasi dan pergerakan kendaraan, crane, kontainer dan kargo; memberikan informasi, termasuk
online, yang berkaitan dengan port; memuat, membongkar, mengangkut, penyimpanan dan penanganan kargo; penanganan
kontainer; penarik kapal; pengangkutan barang; pengiriman barang melalui jalan darat atau kereta api; pengisian kontainer;

: 17, 1, 2, 3, 19, 4, 21, 37, 6, 27
: ===Gusi yang tidak diproses, karet, semua bahan konstruksi dan terutama semua bahan untuk isolasi, tertinggal,
dampproofing dan penyegelan yang digunakan dalam konstruksi, serta bahan pelapis untuk penyegelan dan melindungi
semua konstruksi dan, lebih umum, semua lapisan.===
===Resin yang tidak diproses, bumi, bahan kimia industri, zat penyamakan kulit yang disiapkan, primer, produk perangkat
keras, pupuk alami dan buatan, zat kimia untuk pertanian dan hortikultura, lem, mastics (tidak termasuk untuk sendi
logam).===
===Resin yang tidak diproses, pewarna dan primer, warna untuk digunakan dalam bangunan, pernis dan aksesoris.===
===Sabun untuk penggunaan industri atau rumah tangga, pencucian, pemutihan, pembersihan dan zat penghilang noda;
memoles kertas, kain dan zat, lilin, semir untuk furnitur dan lantai.===
===Tars, batu dipotong, semua bahan konstruksi dan terutama semua bahan untuk isolasi, tertinggal, dampproofing dan
penyegelan yang digunakan dalam konstruksi, serta bahan pelapis untuk penyegelan dan melindungi semua konstruksi dan,
lebih umum, semua lapisan.===
===Batubara mineral, kokas dan briket, minyak, esensi dan lemak, bukan untuk penggunaan makanan, minyak bumi.===
===Memoles zat.===
===Semua proses teknis dan pekerjaan yang berkaitan dengan produksi dan penggunaan pelapis.===
===Bijih, ironmongery, besi, barang-barang tukang kunci, kuku, sekrup dan baut, rantai.===
===Wallpaper dan penggantinya untuk menutupi dinding, semua lapisan.===
540 Etiket

540 Etiket

Halaman 587 dari 595

penyediaan fasilitas berthing; penyediaan fasilitas dry dock; penyimpanan kontainer; piloting kapal; saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan operasi pelabuhan, operasi terminal peti kemas dan penanganan kontainer dan kargo; saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan rantai pasokan logistik [penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang untuk orang lain].; sewa
gudang; transportasi melalui jalan darat atau kereta api===
===Aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; Komputer; alat pengembangan perangkat lunak komputer; antarmuka
untuk komputer; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat periferal komputer; platform perangkat lunak komputer.;
program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer, direkam===
===Pemrograman komputer; desain dan pengembangan perangkat keras komputer dan periferal komputer; desain,
pemeliharaan, pengembangan dan pembaruan perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi informasi [TI]; konsultasi yang
berkaitan dengan perkembangan teknologi; memberikan informasi, termasuk online, tentang teknologi komputer dan
pemrograman; penelitian dan pengembangan produk dan teknologi baru di bidang operasi pelabuhan, operasi terminal peti
kemas, penanganan kontainer dan kargo, logistik rantai pasokan dan layanan maritim, dan saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan penelitian dan pengembangan tersebut; penelitian ilmiah dan teknologi ke dalam otomatisasi, atau adopsi
teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk, operasi pelabuhan, operasi terminal kontainer, penanganan kontainer dan
kargo, logistik rantai pasokan dan layanan maritim, dan saran dan konsultasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut.;
penyedia jasa outsourcing di bidang teknologi informasi; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
(penyedia layanan aplikasi); perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201415008
: 26/08/2020 00:00:00
:
: PSA International Pte Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 460 Alexandra Road, #38-00 PSA Building Singapore 119963
: RODYK IP
: P.O. Box 462, Robinson Road Post Office SINGAPORE 900912

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GTOS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 39, 9, 42
: ===Layanan port; inspeksi barang untuk transportasi; jasa angkutan darat; jasa pengangkutan jalan; jasa pergudangan; jasa
transportasi feri; jasa transportasi kontainer; layanan pasokan listrik; layanan pengangkut; melacak dan menemukan
kendaraan, crane, kontainer dan kargo oleh komputer atau melalui sistem posisi global; memberikan informasi, termasuk
online, yang berkaitan dengan lokasi dan pergerakan kendaraan, crane, kontainer dan kargo; memberikan informasi, termasuk
online, yang berkaitan dengan port; memuat, membongkar, mengangkut, penyimpanan dan penanganan kargo; penanganan
kontainer; penarik kapal; pengangkutan barang; pengiriman barang melalui jalan darat atau kereta api; pengisian kontainer;
penyediaan fasilitas berthing; penyediaan fasilitas dry dock; penyimpanan kontainer; piloting kapal; saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan operasi pelabuhan, operasi terminal peti kemas dan penanganan kontainer dan kargo; saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan rantai pasokan logistik [penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang untuk orang lain].; sewa
gudang; transportasi melalui jalan darat atau kereta api===
===Aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; Komputer; alat pengembangan perangkat lunak komputer; antarmuka
untuk komputer; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat periferal komputer; platform perangkat lunak komputer.;
program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer, direkam===
===Pemrograman komputer; desain dan pengembangan perangkat keras komputer dan periferal komputer; desain,
pemeliharaan, pengembangan dan pembaruan perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi informasi [TI]; konsultasi yang
berkaitan dengan perkembangan teknologi; memberikan informasi, termasuk online, tentang teknologi komputer dan
pemrograman; penelitian dan pengembangan produk dan teknologi baru di bidang operasi pelabuhan, operasi terminal peti
kemas, penanganan kontainer dan kargo, logistik rantai pasokan dan layanan maritim, dan saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan penelitian dan pengembangan tersebut; penelitian ilmiah dan teknologi ke dalam otomatisasi, atau adopsi
teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk, operasi pelabuhan, operasi terminal kontainer, penanganan kontainer dan
kargo, logistik rantai pasokan dan layanan maritim, dan saran dan konsultasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut.;
penyedia jasa outsourcing di bidang teknologi informasi; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
(penyedia layanan aplikasi); perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M0020201545601
: 26/08/2020 00:00:00
:
: Shenzhen Censi Technology Co.,Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

: Room 615, 6th floor, Tian Ji Building, Tian An Cyber Park, No. 8 5th Tai Ran Road,
Tian An Community, Sha Tou Subdistrict, Fu Tian District, Shenzhen 518000
Guangdong
: Jiangsu SBZL Intellectual Property Service Co.,Ltd.
: Room 805, Building 5, 9 Xuesen Road, Science and Technology City, High-tech
Zone, Suzhou 215000 Jiangsu

Halaman 588 dari 595

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MOECEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9
: ===Diafragma [akustik]; Headphone; Mikrofon; Pengeras suara; akustik couplers.; earpiece untuk komunikasi jarak jauh;
megafon; peralatan transmisi suara; perangkat periferal komputer; tanduk untuk pengeras suara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201483595
: 27/08/2020 00:00:00
:
: LastSwab ApS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Toldbodgade 13 DK-1253 Copenhagen K
: Rightly Law Firm
: Skanderborgvej 238, 2. sal DK-8260 Aarhus S

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LastSwab
: Last swab.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kapas untuk penggunaan kosmetik; kapas untuk penggunaan toilet; kapas untuk tujuan kosmetik; pembersih untuk sikat
kosmetik.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201551055
: 27/08/2020 00:00:00
:
: Fusion HVAC Pty Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 281 Montague Rd WEST END QLD 4101
: Banki Haddock Fiora
: Level 10, 179 Elizabeth Steet SYDNEY NSW 2000

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MODULAIR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 42, 11
: ===Jasa teknik; layanan teknik dan desain dalam kaitannya dengan pemanas, ventilasi dan peralatan AC dan instalasi.===
===Peralatan dan instalasi untuk pemanas, ventilasi dan AC.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201182905
: 28/08/2020 00:00:00
:
: Cholley SA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via Pian Scairolo 10 CH-6915 Pambio-Noranco
: M. ZARDI & CO. S.A.
: Via G. B. Pioda 6 CH-6900 LUGANO

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CHOLLEY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Persiapan pemutihan dan zat lain untuk penggunaan binatu; Sabun; dentifrices( beras dentifrices).; persiapan
pembersihan, pemolesan, degreasing dan abrasif; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 589 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201442737
: 28/08/2020 00:00:00
:
: RENSON VENTILATION NV

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Maalbeekstraat 10, Industriezone 2 Vijverdam B-8790 Waregem
: BAP IP Bv - Brantsandpatents
: Charles de Kerchovelaan 17 B-9000 Gent

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FIXSCREEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 19, 6, 22
: ===Jendela dan roller shutter, bukan logam; tirai luar ruangan, bukan dari logam, bukan tekstil.===
===Bahan bangunan logam; bangunan logam yang dapat diangkut; jendela dan roller shutter logam atau terutama logam;
marquees [struktur bangunan] logam.; tirai luar ruangan logam===
===Terpal, jaring, tenda matahari, layar; kanopi, tidak termasuk dalam kelas lain.; tenda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201463593
: 28/08/2020 00:00:00
:
: VicAsset Advisors UK Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5th Floor, Verde, 10 Bressenden Place London SW1E 5DH
: Laytons LLP
: 2 More London Riverside London SE1 2AP

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CLOUD ESTATE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 36, 9, 42
: ===Layanan manajemen aset; administrasi real estat; layanan agen real estat; layanan akuisisi real estat; layanan data
keuangan ter komputerisasi; layanan informasi keuangan ter komputerisasi; layanan informasi ter komputerisasi yang
berkaitan dengan real estat; layanan konsultasi yang berkaitan dengan real estat.; layanan manajemen aset properti; layanan
manajemen untuk transaksi real estat dan investasi; manajemen aset dan portofolio; penilaian dalam masalah real estat;
penyediaan informasi keuangan ter komputerisasi; penyediaan informasi yang berkaitan dengan real estat; transaksi
keuangan online; transfer dana ter komputerisasi; urusan real estat===
===Aplikasi perangkat lunak dan perangkat lunak komputer untuk manajemen dokumen, manajemen data, manajemen tugas
dan pelacakan e-mail; laporan elektronik yang dapat diunduh.; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak aplikasi
web; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik
melalui jaringan komputer global; perangkat lunak inventaris; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan penanganan
transaksi keuangan; perangkat lunak manajemen properti; perangkat lunak platform; perangkat lunak untuk digunakan dalam
pengelolaan aset berwujud dan tidak berwujud; perangkat lunak untuk digunakan dalam pengelolaan real estat; perangkat
lunak untuk mengatur transaksi online; perangkat lunak yang dapat diunduh; publikasi yang dapat diunduh===
===Manajemen aset digital; hosting aplikasi interaktif, mobile dan multimedia; hosting aplikasi perangkat lunak komputer untuk
orang lain; hosting data, file, aplikasi, dan informasi ter komputerisasi; instalasi perangkat lunak; integrasi perangkat lunak;
layanan dukungan teknis yang berkaitan dengan perangkat lunak dan aplikasi komputer; layanan konsultasi perangkat lunak;
layanan penasihat yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer.; layanan penyedia layanan aplikasi [ASP]; layanan
penyesuaian perangkat lunak; memperbarui perangkat lunak; mengembangkan perangkat lunak komputer untuk orang lain;
mengkonfigurasi perangkat keras komputer menggunakan perangkat lunak; menyediakan penggunaan sementara aplikasi
berbasis web; menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses
melalui situs web; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; pembuatan perangkat lunak; pemecahan
masalah perangkat lunak komputer; pemeliharaan perangkat lunak; pemrograman dan penyewaan perangkat lunak untuk
persediaan dan manajemen properti; penelitian perangkat lunak; pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak komputer;
penyewaan dan penyewaan perangkat lunak komputer; perangkat lunak sebagai layanan; perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk digunakan dalam manajemen dokumen, manajemen data, manajemen tugas, dan pelacakan e-mail; sewa
perangkat lunak aplikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201552079
: 28/08/2020 00:00:00
:
: HEFEI GEEKSHARE Cultural Diffusion Co., Ltd

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 590 dari 595

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-618, Xizutuan, Gongjian Area, Yinxiang Xihu Garden, No.69, WangJiangXi Rd.,
Shushan Dist., Hefei City 230011 Anhui Province
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: geekshare
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 9, 28
: ===Perangkat periferal komputer; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; film pelindung yang diadaptasi untuk
ponsel cerdas; kasus untuk smartphone.; tas yang disesuaikan untuk laptop===
===Boneka; Peralatan untuk permainan; film pelindung yang diadaptasi untuk layar untuk game portabel; mainan mewah;
mainan untuk hewan peliharaan; model mainan.; pengontrol untuk konsol game; teka-teki jigsaw===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: M0020201552080
: 28/08/2020 00:00:00
:
: SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO., LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 21st Floor, Snibe Building, No.23, Jinxiu East Road, Jinsha Community, Kengzi
Street, Pingshan District, Shenzhen Guangdong
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Biossays
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5, 10
: ===Persiapan kimia untuk tujuan farmasi; Serum.; enzim untuk tujuan medis; obat serotherapeutic; obat-obatan untuk tujuan
medis; persiapan biologis untuk tujuan medis; persiapan diagnostik untuk tujuan medis; persiapan enzim untuk tujuan medis;
persiapan kimia untuk diagnosis kehamilan; persiapan mikroorganisme untuk penggunaan medis atau hewan===
===Alat tes darah; anggota badan buatan; bahan jahitan.; korset untuk tujuan medis; peralatan diagnostik untuk penggunaan
medis; peralatan diagnostik untuk tujuan medis; peralatan pengujian untuk tujuan medis; peralatan pijat; peralatan radiologis
untuk tujuan medis; peralatan usg medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020200478550
: 31/08/2020 00:00:00
:
: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co KG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Westerwaldstrasse 4 56579 Rengsdorf
: ZEUNER SUMMERER STÜTZ, Patent- Und Rechtsanwälte
: Nußbaumstr. 8 80336 München

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Metalline
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Bahan untuk dressing dan kompresvulnerary dilapisi dengan aluminium diterapkan dengan penyemprotan; dressing yang
terdiri dari kompresvulnerary dilapisi dengan aluminium diterapkan dengan penyemprotan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201293245
: 01/09/2020 00:00:00
:
: Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

Alamat Pemohon

: 511 Benedict Avenue Tarrytown NY 10591

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 591 dari 595

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Siemens Healthcare GmbH
: SHS TI IP, P.O. Box 22 16 34 80506 Munich

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: ATELLICA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 5, 10
: ===Bahan kimia penelitian laboratorium.===
===Reagen diagnostik dan bahan kimia untuk penggunaan klinis dan medis.===
===Alat diagnostik medis.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201488166
: 03/09/2020 00:00:00
:
: Metalor Technologies International SA (Metalor Technologies International AG)

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rue des Perveuils 8 CH-2074 Marin-Epagnier
: Baker & McKenzie Zurich
: Holbeinstrasse 30 CH-8034 Zürich

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: mp
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 1, 40, 9, 14
: ===Komposisi kimia untuk digunakan dalam plating kromium; Persiapan kimia untuk digunakan dalam industri; bubuk logam
mulia untuk penggunaan industri; busa platinum.; garam (produk kimia), garam logam mulia untuk penggunaan industri; garam
natrium (senyawa kimia); katalis kimia; katalis untuk proses oksidasi; komposisi kimia untuk digunakan dalam pelapisan
logam; mandi untuk galvanizing; produk kimia untuk penggunaan industri; seng oksida untuk digunakan dalam manufaktur===
===Elektroplating; Pengecoran logam; Penyepuhan; enameling logam; informasi dan layanan yang disediakan oleh konsultan
yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas.; informasi yang berkaitan dengan perawatan bahan; layanan pembentukan
dan finishing logam; layanan pemurnian; layanan perawatan material sehubungan dengan daur ulang; nikel plating; pelapisan
emas; pemulihan dan pemurnian limbah yang mengandung logam mulia; pemurnian atau pengolahan logam mulia (bahan
baku); pemurnian logam; pengobatan logam; pengolahan bahan menggunakan bahan kimia; pengolahan bahan, yaitu,
pengolahan ulang logam sekunder menjadi logam primer pada umumnya; perakitan bahan khusus untuk pihak ketiga; plating
dan bergulir logam; plating kromium; tempering logam; timah plating===
===Anoda; kabel listrik yang terbuat dari logam mulia.; kontak listrik logam mulia; mesin uji kekerasan logam===
===Logam mulia dan paduan daripadanya dan barang-barang dalam bahan-bahan ini untuk arloji, perhiasan dan pandai
emas; batang logam mulia; batang, ingot, strip dan piring logam mulia.; logam mulia olahan atau semi-olahan, logam mulia
dalam bentuk bubuk, selain untuk printer, pelukis dan dekorator; logam mulia yang tidak ditempa atau semi-tempa; zat yang
mengandung logam mulia sebagai bahan baku dan produk setengah jadi untuk arloji, perhiasan dan pera pandai emas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201546500
: 03/09/2020 00:00:00
: 05/03/2020 EM
: Intervet International B.V.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wim de Körverstraat 35 NL-5831 AN Boxmeer
: Merkenbureau Knijff & Partners B.V.
: Leeuwenveldseweg 12 Weesp NL-1382 LX

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TEARIMMUNE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Persiapan mata hewan untuk hewan pendamping.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: M0020201552241
: 03/09/2020 00:00:00
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 592 dari 595

730

Nama Pemohon

: GSBM Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 813 Springvale Rd MULGRAVE VIC 3170
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Raww superfood infused beauty
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 3
: ===Kosmetik; Kosmetik warna untuk mata; Kuku; Lipstik; Make-up; Maskara; Parfum; Tabir surya; bulu mata buatan;
deodoran pribadi; kit kosmetik; kosmetik untuk alis; kosmetik untuk bulu mata; lip gloss (lip gloss); make-up menghapus
persiapan; masker kosmetik; mata make up remover; matahari bronzer; minyak esensial; minyak untuk kulit (kosmetik);
minyak untuk tujuan kosmetik; penghilang cat kuku (kosmetik).; pensil kosmetik; persiapan kosmetik untuk tanning kulit;
persiapan kuku (kosmetik); persiapan pembersihan rambut; persiapan tabir surya; produk perawatan kulit (kosmetik); produk
perawatan kulit kosmetik; produk perawatan rambut; wajah blusher; yayasan make-up===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201058602
: 04/09/2020 00:00:00
:
: Cambi Technology AS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Postboks 78 N-1371 Asker
: Plougmann Vingtoft
: Postboks 1003 Sentrum N-0104 Oslo

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CAMBI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 37, 40, 42, 11
: ===Konstruksi bangunan, manajemen konstruksi bangunan, informasi bangunan, layanan perbaikan, layanan instalasi;
pemeliharaan perangkat keras komputer.===
===Pengolahan bahan, termasuk pengolahan lumpur dari pabrik pengolahan air limbah; pengolahan air.; pengolahan
limbah===
===Layanan ilmiah dan teknologi dan penelitian dan desain yang berkaitan dengannya; analisis industri dan layanan
penelitian; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain industri; konseling mengenai
tanaman perawatan dan menolak pembuangan tanaman.; memperbarui dan pemeliharaan perangkat lunak komputer;
pengembangan produk; perencanaan dan konseling mengenai konstruksi; rencana menggambar mengenai konstruksi; studi
kelayakan teknis; survei lahan===
===Peralatan dan perangkat untuk pencahayaan, pemanas, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, ventilasi,
pasokan air dan tujuan sanitasi; instalasi, mesin dan peralatan untuk memurnikan air, gas dan minyak; menolak pembuangan
tanaman.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201242837
: 04/09/2020 00:00:00
:
: Arvensis Agro, S.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Carretera Castellón, Km. 226, 9, Polígono Prydes E-50720 La Cartuja, Zaragoza
: Elzaburu
: Miguel Angel, 21 E-28010 Madrid

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: arvensis
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 35
: ===Layanan penjualan untuk bahan kimia yang digunakan dalam pertanian, manures, pupuk, asam amino untuk tujuan
phytosanitary, mikronutrien untuk tanaman, aktivator stimulan tanaman, persiapan untuk menghancurkan hama, fungisida,
herbisida.===

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 593 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201459879
: 04/09/2020 00:00:00
:
: AS CHEMI-PHARM

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tänassilma tee 11, Tänassilma küla, Saku vald EE-76406 Harju maakond
: AAA Patendibüroo OÜ
: Tartu mnt. 16 EE-10117 Tallinn

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CHEMI-PHARM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue and white.
: 3, 5
: ===Persiapan pemutihan dan zat lain untuk penggunaan binatu; Sabun; dentifrices (Di dekat Dentifrices); krim untuk tujuan
kosmetik, termasuk krim tangan; mencuci dan membersihkan produk untuk tujuan higienis.; minyak pembersih; pati untuk
tujuan binatu; pembersihan lantai dan persiapan perawatan; pemutih cucian; penghilang noda; persiapan dry-cleaning;
persiapan pembersihan umum non-medis dan deterjen, termasuk untuk digunakan di lembaga; persiapan pembersihan,
pemolesan, penggeledahan, dan abrasif; persiapan perendaman binatu dan pelembut kain; polishing lilin; produk pembersih,
selain untuk tujuan medis atau industri; sabun cair, termasuk sabun cair desinfektan; wewangian, minyak esensial, kosmetik,
lotion rambut===
===Antiseptik; Disinfektan; Farmasi, persiapan medis dan kedokteran hewan; bahan untuk menghentikan gigi, lilin gigi;
bakterisida; deterjen medis dan veteriner serta persiapan pembersihan; disinfektan untuk tujuan higienis, medis dan veteriner;
fungisida, herbisida; handuk diresapi dengan disinfektan; makanan dan zat diet disesuaikan untuk penggunaan medis atau
hewan, makanan untuk bayi; persiapan kimia dan bahan kimia untuk tujuan medis dan kedokteran hewan; persiapan sanitasi
untuk tujuan medis; persiapan untuk mendisinfeksi tangan dan kulit, termasuk untuk penggunaan bedah; persiapan untuk
menghancurkan hama; plester, bahan untuk dressing; produk dan persiapan untuk menghancurkan bakteri, virus, spora dan
jamur.; suplemen makanan untuk manusia dan hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201498670
: 04/09/2020 00:00:00
:
: Bio Concepts Pty Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 19A Guardhouse Road Banyo QLD 4014
: Michael Buck IP
: PO Box 78 Red Hill QLD 4059

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: orthoplex
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 5
: ===Suplemen gizi.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201332503
: 07/09/2020 00:00:00
:
: Mark Fraser

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 32 Grays Rd, Hamilton BRISBANE QLD 4007
: Mark Fraser
: 32 Grays Rd, Hamilton BRISBANE QLD 4007

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: CoolCabanas
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: 18, 22
: ===Kerai dalam sifat payung.===
===Tenda pantai dan kanopi, bukan logam.===

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 594 dari 595

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: M0020201117726
: 10/09/2020 00:00:00
:
: MORIRIN CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 22-10, Honmachi 4-chome, Ichinomiya-shi Aichi-ken 491-8610
: ONDA Makoto
: 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi Gifu-ken 500-8731

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MCELL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Light blue.
: 23
: ===Benang dan benang, untuk penggunaan tekstil.===

540 Etiket

Halaman 595 dari 595

