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DAFTAR ISI BRM
No

Nomor Permohonan

Tanggal Penerimaan

Kelas

Merek

1

D002012044436

19/09/2012

9

PHICOMM

2

D002013053369

08/11/2013

35, 9

IBEACON

3

J002015033472

07/08/2015

42

4

J072016009351

29/02/2016

41, 42, 43

INDONESIA COFFEE ACADEMY + LOGO

5

D002016042139

06/09/2016

18, 20, 21

AUTOMOBILI LAMBORGHINI

ALLABOUT INSPIRACTION

Jakarta, 01/12/2021
Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D002012044436
: 19/09/2012 14:07:28
:
: Shanghai Fei\un Communication Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Building 20, 90, HQ Business Park,
4855 Guangfulin Road, Songjiang District,
Shanghai, China
: ACHMAD FATCHY
: AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS,
Graha Pratama Building Lt15,
JL MT Haryono Kav 15,
Jakarta 12810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PHICOMM
: PHICOMM = Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Akumulator, listrik; Bantalan mouse; Baterai, listrik; Komputer; Komputer laptop; Komputer notebook; Mouse
[perlengkapan pengolah data]; Papan saklar, Alat penangkal petir (lighting arresters); Papan tombol (keyboard) komputer;
Pengisi baterai untuk baterai listrik; Program-program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; Sel-sel galvani; Tali
telepon seluler; Transformator listrik; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain [sambungan listrik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A.
: Daru Lukiantono, SH.
: Hadiputranto, Hadinoto & Partners
The Indonesia Stock Exchange Building
Tower II, 21st Floor
Sudirman Central Business District
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IBEACON
: iBeacon adalah merupakan suatu penamaan

591

Uraian Warna

: Hitam dan putih

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: 35, 9
: ===(online) yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; jasa-jasa penjualan eceran untuk
buku, majalah, terbitan berkala, berita berkala, jurnal dan publikasi lainnya tentang berbaqal topik umum yang menarik; jasajasa penjualan eceran dalarn bidang hiburan yang menampilkan film, program televisi, acara budaya, acara olahraga,
permainan elektronik, aplikasi piranti lunak komputer, karya musikal, dan karya audio dan audiovisual; jasa-jasa penjualan
eceran yang menampilkan komputer, barang elektronik untuk konsumen, peralatan telekomunikasi, telepon genggam, alat
elektronik digital genggam yang mudah dibawa, piranti lunak komputer, dan asesoris, kelengkapan pinggiran komputer
(periferal), serta tempat untuk membawa produk-produk tersebut; jasa untuk demonstrasi produk; jasa berlangganan, yaitu,
penyediaan layanan berlangganan untuk teks, data, grafis, imaji, muatan audio, muatan video, publikasi elektronik, aplikasi
piranti lunak komputer, permainan elektronik, serta muatan multimedia lain, yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan elektronik serta jaringan komunikasi lainnya; jasa pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, pertunjukan, dan
eksibisi komersil, perdagangan dan bisnis; jasa pemberian informasi, advis dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa -jasa
yang telah disebutkan di atas Uasa periklanan, pemasaran dan promosi termasuk di dalamnya jasa hubungan masyarakat,
demo produk, pameran dagang, pemberian insentif dan bonus, penyediaan ruang iklan, waktu dan media serta jasa distribusi
untuk materi iklan, pemasaran dan promosi); Manajemen bisnis; administrasi bisnis; jasa konsultasi bisnis; jasa penyediaan
kegiatan perkantoran; jasa bisnis, yaitu, penyediaan database yang terkomputerisasi dan manajemen arsip; jasa pemrosesan
data; jasa-jasa agen periklanan; jasa-jasa periklanan, pemasaran dan promosi; jasa konsultasi periklanan dan pemasaran;
[asa-jasa promosi penjualan; pengumpulan berbagai jenis barang untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai jenis barang
untuk peninjauan dan pembelian; promosi barang dan jasa untuk pihak lain; penyelenggaraan penelitian pasar; analisa
tanggapan atas iklan dan penelitian pasar; desain, kreasi, persiapan, produksi dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk
pihak lain; jasa perencanaan media; administrasi untuk program loyalitas pelanggan; jasa pengurusan dan penyelenggaraan
program penghargaan dengan memberikan insentif atas promosi penjualan barang dan jasa; jasa penyediaan informasi bisnis,
konsumen, dan komersil melalui jaringan komputer dan; jaringan komunikasi global; jasa bisnis, yaitu, penyediaan database

740

: D002013053369
: 08/11/2013 11:24:43
: No. 62627 09/05/2013 JM
: Apple Inc.

540 Etiket
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komputer yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan jasa untuk pihak lain; jasa toko-toko
eceran; jasa-jasa penjualan eceran secara sambunglangsung===
===Komputer; alat kelengkapan pinggiran (periferal) komputer; piranti keras komputer; mesin permainan komputer;; membaca
publikasi elektronik; piranti lunak komputer untuk mengelola informasi pribadi; muatan informasi, dan komentar pra-rekarn
audio dan audiovisual yang dapat diunduh; buku, majalah, terbitan berkala, berita berkala, koran, jurnal, dan pubhkasi
elektronik lain yang dapat diunduh; piranti lunak pengelolaan database; piranti lunak untuk pengenalan aksara; piranti lunak
untuk pengenalan suara; piranti lunak untuk surat elektronik dan pengiriman pesan elektronik; piranti lunak komputer untuk
mengakses, melihat-lihat (browsing) dan menelusuri database secara sambung-Iangsung (online); papan buletin elektronik;
piranti lunak sinkronisasi data; piranti lunak pengembangan aplikasi; perangkat petunjuk penggunaan dalam bentuk yang
dapat dibaca secara elektronik, dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin atau komputer untuk digunakan dengan, dan
dijual sebagai satu kesatuan unit dengan sernua barang-barang tersebut di atas; alat konektor listrik dan elektronik, alat
pengatur pemindahan arus listrik (couplers), kawat, kabel, alat pengisi baterei, stasiun/pangkalan, stasiun/pangkalan yang
dapat dibawa-bawa jika dipasang pada satu tempat tertentu (docking stations), antar-koneksi antara kelengkapan dan system
yang berlainan (interfaces), dan adaptor untuk digunakan dengan semua barang yang telah disebutkan sebelumnya;
perlengkapan komputer untuk digunakan dengan semua jenis barang yang telah disebutkan sebelumnya; peralatan elektronik
dengan fungsi multimedia untuk digunakan dengan barang-barang yang telah disebutkan sebelumnya; peralatan elektronik
dengan fungsi interaktif untuk digunakan dengan barang-barang yang telah disebutkan sebelumnya; aksesoris, bagian,
perlengkapan, dan peralatan pengujian untuk semua barang-barang; yang telah disebutkan sebelumnya; penutup, tas dan
kotak yang telah diadaptasi atau disesuaikan untuk menampung semua jenis barang yang telah disebutkan di atas; instrumen
navigasi; alat pemeriksa perangko surat; kas register; mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan kepingan
uang logam kedalamnya; mesin pengimla; alat untuk menandai batas kelim; mesin penghitungan suara; bandrol elektronik
untuk barang-barang; mesin penyeleksi hadiah; alat dan instrumen timbangan; pengukur; papan pemberitahuan elektronik;
perangkat pengukuran; perangkat dan instrumen optik; wafer lempengen silikon semi-konduktor untuk fabrikasi sirkuit yang
terintegrasi (silicon slices); sirkuit terintegrasi; tabir berpendar fluor; perangkat pengendali jarak jauh; serat penghantar sinar
(serat optik); instalasi listrik untuk pengendalian industri operasional jarak jauh; alat penangkal petir; alat pengurai listrik; alat
pemadam api; perangkat radiologi untuk keperluan industri; peralatan dan perlengkapan penyelamatan; alarm peluit;
kacamata pelindung sinar matahari/kacamata hitam; kartun animasi; lampu peneropong telur; peluit anjing; magnet dekoratif;
pagar (pintu gerbang sebagai pelindung yang bermuatan listrik); penghangat kaos kaki elektrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Aipda KS Tubun IIC No.11, Slipi, Jakarta Barat, Indonesia
: GEORGE WIDJOJO, S.H.
: GEORGE WIDJOJO & PARTNERS
Jl Kali Besar Barat No 5,
Jakarta Kota

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALLABOUT INSPIRACTION
: ALLABOUT INSPIRACTION = Merupakan Suatu
Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, Merah, Putih, Hitam
: 42
: ===Situs online multimedia; perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan
teknologi; aplikasi hosting; penyedia layanan aplikasi komputer; komunikasi komputer; himpunan informasi yang berhubungan
dengan teknologi informasi melalui database komputer;===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: J002015033472
: 07/08/2015 19:17:46
:
: PT. PERADA SWARA PRODUCTIONS

: J072016009351
: 29/02/2016 11:17:19
:
: PT. Kopi Asli Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

: JI. Teuku Cik Ditiro NO.52 RT.010 RW.05 Kel.Menteng Kec
Jakarta Pusat
: Winuriska S.H.
: WIN IP FIRM,
Cervino Village Building 2nd Floor Unit S dan T,
Jalan Raya Casablanca (Jl KH Abdulah Syafei) Kavling 27
Tebet

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INDONESIA COFFEE ACADEMY + LOGO
: INDONESIA COFFEE ACADEMY + LOGO = Hanya sebatas nama

591

Uraian Warna

: Kuning Emas, Hitam
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D002016042139
: 06/09/2016 19:39:06
:
: Automobili Lamborghini S.p.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: via Modena , 12 40019 Sant' Agata Bolognese (BO), Italia
: George Widjojo.
: Jl Kali Besar Barat No 5, Jakarta Kota

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AUTOMOBILI LAMBORGHINI
: AUTOMOBILI LAMBORGHINI : Merupakan nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 18, 20, 21
: ===Kulit dan kulit-imitasi; kulit-kulit halus; koper-koper dan tas-tas; payung-payung huj an, payung-payung matahari; dan
tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pakaian-pakaian kuda dan pelana===
===Perabot-perabot rumah yang bahan-bahannya terbuat dari kaca-kaca, bingkai-bingkai, tanduk,; dikerjakan; tulang, gading,
balein, penyu, amber, kulit mutiara baik yang belum dikerjakan maupun yang setengah===
===Perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan; bunga-bunga karang ;
sikat-sikat (kecuali kwas-kwas) ; bahan-bahan untuk pembuatan sikat; perkakas perkakas; dan alat-alat untuk membersihkan;
kulit-kulit besi untuk menggosok ; gelas-gelas, porselinporselin; dan tembikar; dapur, bukan dari logam-mulia atau bukan
sepuhan logam-mulia, ialah: toples, panci, sisir-sisir, dan===

: 41, 42, 43
: ===Pendidikan, Penyediaan Latihan===
===jasa penelitian dan teknologi dan perancangan===
===Jasa untuk menyediakan makanan dan minuman===
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