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1. Pendahuluan. Merek AWS adalah sebagian dari aset kita yang paling berharga dan 
pedoman ini dimaksudkan untuk mempertahankan iktikad baik yang melekat pada 
merek tersebut. Pedoman Merek Dagang AWS ini berlaku untuk penggunaan Merek 
AWS oleh Anda sesuai dengan Pasal 3 di bawah dan untuk perjanjian yang 
ditandatangani antara Amazon Web Services, Inc. atau afiliasinya (“AWS”, “kami”, atau 
“milik kami”) dan Anda (“Anda”) yang mengacu pada Pedoman Merek Dagang AWS ini.  

2. Definisi. “Merek AWS” berarti merek dagang, merek layanan, nama layanan atau 
dagang, logo, nama produk, atau penandaan kami, termasuk namun tidak terbatas 
pada: (i) Logo AWS dan Smile; (ii) Logo Didukung oleh AWS dalam bentuk yang 
ditunjukkan di bawah dan dalam Alat Bantu Pemasaran Bersama AWS; (iii) Logo Mitra 
dan Merek Program yang dijelaskan dalam Bagian 3; dan (iv) Amazon Web Services, 
AWS, dan nama produk, layanan, program, dan inisiatif AWS (lihat daftar tidak lengkap 
pada Bagian 19). 

 

 
 
“Pemberi Lisensi” berarti Amazon Web Services EMEA SARL (jika lokasi geografis 
yang terkait dengan akun AWS atau program Anda adalah negara di Eropa, Timur 
Tengah, atau Afrika (Europe, the Middle East, or Africa, “EMEA”)) atau Amazon Web 
Services, Inc. (jika lokasi geografis yang terkait dengan akun AWS atau program Anda 
adalah negara di luar EMEA). 

3. Lisensi:  

(a) Pelanggan AWS. Dengan ketentuan bahwa Anda adalah pelanggan AWS yang 
memiliki reputasi baik dengan rekening yang masih berlaku dan valid untuk 

https://aws.amazon.com/co-marketing/


penggunaan Layanan (sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pelanggan AWS atau 
perjanjian lain dengan kami yang mengatur penggunaan Layanan (“Perjanjian”) oleh 
Anda) dan bahwa Anda senantiasa mematuhi Perjanjian ini, Pemberi Lisensi 
memberikan Anda lisensi non-eksklusif, bebas royalti, dan dapat dibatalkan untuk 
menggunakan Logo Didukung oleh AWS semata-mata untuk (i) mengidentifikasi Konten 
Anda (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian) sebagai penggunaan Layanan; 
atau (ii) mengidentifikasi alat bantu atau aplikasi perangkat lunak yang Anda buat dan 
distribusikan yang dimaksudkan untuk digunakan sehubungan dengan Layanan. Lisensi 
Anda untuk menggunakan Logo Didukung oleh AWS akan otomatis berakhir dan Anda 
harus segera menghentikan penggunaan logo jika setiap saat (i) Perjanjian diakhiri atau 
jika tidak, Anda tidak lagi menjadi pelanggan AWS yang memiliki reputasi baik; atau (ii) 
Konten Anda tidak lagi menggunakan Layanan, atau perangkat lunak Anda tidak dapat 
digunakan bersama Layanan, sebagaimana berlaku. 

(b) Mitra AWS. Dengan ketentuan bahwa Anda adalah peserta (“Mitra AWS”) dalam 
Program Jaringan Mitra AWS (“Program APN”) dan bahwa Anda senantiasa mematuhi 
Syarat dan Ketentuan Jaringan Mitra AWS (“Ketentuan APN”), Pemberi Lisensi 
memberikan kepada Anda lisensi non-eksklusif, bebas royalti, dan dapat dibatalkan 
untuk (i) memperbanyak, menampilkan, dan mendistribusikan Konten Program 
(sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan APN) (selain Logo Mitra (sebagaimana 
didefinisikan dalam Ketentuan APN)) semata-mata untuk tujuan pemasaran Layanan 
kami kepada pelanggan Anda, dan (ii) jika Anda memenuhi syarat sebagaimana 
dijelaskan dalam Situs APN (sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan APN), 
menampilkan versi Logo Mitra saat ini pada situs web Anda dan dalam materi offline 
Anda sendiri sesuai dengan Merek AWS untuk Pedoman APN dan alat bantu 
pemasaran Program APN yang tersedia berdasarkan Program APN, hanya untuk 
mengidentifikasi partisipasi Anda dalam Program APN. Anda tidak boleh memodifikasi, 
mengubah, atau membuat karya turunan dari Konten Program kecuali jika diizinkan 
secara tegas oleh kami secara tertulis. Lisensi Anda untuk menggunakan Konten 
Program akan otomatis dihentikan dan Anda harus segera berhenti menggunakan 
Konten Program jika Anda setiap saat berhenti menjadi Mitra AWS. 

Dengan ketentuan bahwa Anda telah menandatangani Adendum Penyedia Solusi 
AWS, Adendum Distributor AWS, atau Adendum Penjual Distribusi AWS (masing-
masing disebut “Adendum”) dengan kami, Pemberi Lisensi juga memberikan kepada 
Anda lisensi non-eksklusif, bebas royalti, dan dapat dibatalkan selama jangka waktu 
Adendum untuk menggunakan Merek AWS dalam dan pada Materi Periklanan 
(sebagaimana didefinisikan dalam Adendum), dan tunduk pada ketentuan Adendum, 
termasuk Ketentuan Program Penyedia Solusi yang berlaku, Ketentuan Program 
Distributor, atau Syarat Program Penjual Distribusi. Kami dapat, dengan melakukan 
pemberitahuan kepada Anda, mencabut (seluruhnya maupun sebagian) lisensi di atas 
segera setelah terjadi ketidakpatuhan terhadap Adendum. Anda dapat mengalihkan 
Materi Iklan kepada agen yang menjual Layanan Resmi (sebagaimana didefinisikan 
dalam Adendum) atas nama Anda untuk penggunaan agen tersebut dalam penjualan 
kembali Layanan Resmi. Pastikan referensi atau penempatan Merek AWS pertama 
atau paling menonjol disertai dengan pemberitahuan di bawah (di halaman yang sama 
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dan dengan jenis huruf yang dapat dibaca). Gunakan pemberitahuan berikut di mana 
saja Anda mengiklankan perusahaan Anda atau menggambarkan layanan Anda dan 
secara khusus menampilkan: 
 

“Amazon Web Services dijual kembali oleh [NAMA [PENYEDIA 
SOLUSI/DISTRIBUTOR/PENJUAL DISTRIBUSI]], [penyedia 
solusi/distributor/penjual distribusi] resmi dari Amazon Web Services. Amazon Web 
Services, AWS, dan logo Didukung oleh AWS merupakan merek dagang dari 
Amazon.com, Inc. atau afiliasinya.” 

 
Setelah Adendum atau pencabutan lain dihentikan atau kedaluwarsa, lisensi Anda 
untuk menggunakan Merek AWS dalam dan pada Materi Periklanan dihentikan dan 
Anda harus segera menghentikan (dan memastikan semua agen segera berhenti) 
menggunakan Materi Periklanan. 

(c) Peserta Program AWS EdStart. Dengan ketentuan bahwa Anda adalah peserta 
dalam Program AWS EdStart dan senantiasa mematuhi Perjanjian AWS EdStart 
(“Perjanjian EdStart”), Pemberi Lisensi memberikan kepada Anda lisensi non-eksklusif, 
bebas royalti, dan dapat dibatalkan untuk menampilkan versi terbaru Merek Program 
(sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian EdStart) untuk mengidentifikasi partisipasi 
Anda dalam Program EdStart. Lisensi Anda untuk menggunakan Merek Program akan 
berakhir secara otomatis dan Anda harus segera berhenti menggunakan Merek 
Program jika setiap saat Anda berhenti menjadi peserta Program AWS EdStart. 

(d) Perjanjian Kolaborasi Strategis AWS. Dengan ketentuan bahwa Anda telah 
menandatangani Perjanjian Kolaborasi Strategis (Strategic Collaboration Agreement, 
“SCA”) dengan kami dan bahwa Anda senantiasa mematuhi SCA, kecuali jika 
ditentukan lain dalam SCA, Pemberi Lisensi memberikan kepada Anda lisensi non-
eksklusif, bebas royalti, dan dapat dibatalkan selama Jangka Waktu (sebagaimana 
didefinisikan dalam SCA) untuk menggunakan Merek AWS dalam dan pada Jaminan 
yang disetujui AWS (sebagaimana didefinisikan dalam SCA) lebih lanjut dalam Inisiatif 
(sebagaimana ditetapkan dalam SCA). Setelah SCA dihentikan atau kedaluwarsa, 
lisensi Anda untuk menggunakan Merek AWS dihentikan dan Anda harus segera 
berhenti menggunakan Merek AWS tersebut. 

(e) Batasan. Penggunaan Anda atas Merek AWS harus mematuhi: (i) versi terbaru dari 
Pedoman Merek Dagang AWS ini serta syarat dan ketentuan, perjanjian, atau adendum 
terkait sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3; dan (ii) setiap syarat, ketentuan, atau 
kebijakan lain yang mengatur penggunaan Merek AWS yang dapat kami terbitkan. 
Pemberi Lisensi dapat mencabut lisensi tersebut di atas segera setelah mengirimkan 
pemberitahuan kepada Anda mengenai setiap ketidakpatuhan. Kecuali sebagaimana 
dijelaskan pada Bagian 3(b), Anda tidak boleh mengalihkan, menetapkan, atau 
mensublisensikan lisensi Anda untuk menggunakan Merek AWS atau Konten Program. 
Tanpa membatasi ketentuan dalam Perjanjian ini atau syarat dan ketentuan, perjanjian, 
atau adendum terkait lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 3, penggunaan 
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Anda atas Merek AWS menjadi risiko Anda sendiri dan bahwa kami tidak berkewajiban 
atau bertanggung jawab sehubungan dengan penggunaan Anda. Setiap penggunaan 
Merek AWS atau Konten Program di luar cakupan lisensi di atas memerlukan izin 
tertulis sebelumnya dari Pemberi Lisensi.  

4. Modifikasi dan Pengakhiran. Tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Anda dan 
atas pertimbangan kami sendiri, kami dapat memodifikasi Pedoman Merek Dagang 
AWS ini dan memodifikasi atau mengakhiri lisensi Anda untuk menggunakan Merek 
AWS, setiap saat, karena alasan apa pun. Kami berhak mengambil setiap tindakan, 
termasuk, tanpa batasan, proses hukum, terhadap penggunaan Merek AWS yang tidak 
sesuai dengan ketentuan Perjanjian, Pedoman Merek Dagang AWS ini, atau syarat dan 
ketentuan, perjanjian, atau adendum relevan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam 
Bagian 3. 

5. Tidak Ada Afiliasi atau Dukungan. Anda tidak akan memberikan pernyataan keliru 
atau memberikan pernyataan berlebihan tentang hubungan antara Anda dan AWS. 
Anda tidak akan menampilkan Merek AWS dengan cara apa pun yang menyiratkan (i) 
bahwa AWS menyokong, mensponsori, mendukung, atau berkontribusi terhadap upaya 
bisnis Anda; (ii) bahwa Konten, situs web, produk atau layanan Anda, telah ditulis atau 
diedit oleh kami, atau menyatakan pandangan atau opini kami; atau (iii) hubungan atau 
afiliasi antara Anda dan AWS kecuali sebagaimana diizinkan secara tegas oleh syarat 
dan ketentuan terkait, perjanjian, atau adendum seperti dijelaskan dalam Bagian 3, atau 
sebagaimana diizinkan secara tegas oleh kami secara tertulis.  

6. Tidak Ada Penghinaan atau Penyalahgunaan. Anda hanya dapat menggunakan 
Merek AWS dengan cara yang dirancang untuk mempertahankan standar, kualitas, dan 
reputasi tertinggi yang berkaitan dengan Merek AWS. Anda tidak akan menggunakan 
Merek AWS untuk menghina kami atau produk atau layanan kami atau menampilkan 
Merek AWS dengan cara yang menyesatkan, tidak adil, memfitnah, melanggar hukum, 
mencemarkan nama baik, merendahkan, cabul, atau lainnya yang tidak pantas 
sebagaimana ditentukan oleh kami berdasarkan pertimbangan kami sendiri. 

7. Tidak Ada Tampilan Dominan; Diferensiasi Merek AWS. Anda tidak boleh 
menampilkan Merek AWS sebagai merek dagang terbesar atau paling menonjol dalam 
setiap materi yang terkait dengan Konten Anda, alat bantu perangkat lunak, atau 
aplikasi perangkat lunak lainnya. Ketika menggunakan setiap Merek AWS (selain Logo 
Didukung oleh AWS, apabila persyaratan format ditetapkan dalam Bagian 8, atau 
dalam URL seperti yang dijelaskan dalam Bagian 9), membedakan Merek AWS dengan 
nama Konten Anda dan/atau teks lain di sekitarnya, seperti dengan cara menggunakan 
huruf kapital pada huruf pertama atau keseluruhan Merek AWS, dengan menggunakan 
huruf miring pada seluruh Merek AWS, atau menggunakan gaya atau warna huruf yang 
berbeda dari Merek AWS. 

8. Persyaratan Format Logo Didukung oleh AWS. 



(a) Tidak Ada Modifikasi. Kami akan menyediakan gambar Logo Didukung oleh AWS 
untuk Anda dari Alat Bantu Pemasaran Bersama AWS. Anda tidak boleh menghapus, 
memutarbalikkan, atau memodifikasi setiap elemen dari Logo Didukung oleh AWS; 
namun, Anda dapat mengubah format file Logo Didukung oleh AWS itu sendiri (atau 
format file logo lain yang dapat kami sediakan untuk Anda), demi kemudahan 
penggunaan. 

(b) Warna. Logo Didukung oleh AWS dapat dinyatakan dalam format berikut: WARNA 
PENUH (i) latar belakang terang—jenis tinta cumi dengan senyuman Amazon Orange; 
(ii) latar belakang gelap— jenis putih dengan senyuman Amazon Orange; atau untuk 
aplikasi satu warna; SATU WARNA (iii) latar belakang terang—jenis Tinta Cumi dengan 
senyuman Tinta Cumi (preferensi); ABU-ABU (iv) latar belakang terang—Jenis hitam 
dengan senyuman Hitam; (v) latar belakang gelap— jenis putih dengan senyuman 
putih. Tidak ada pernyataan atau kombinasi warna alternatif yang dapat diterima. 
 
Ketika dalam WARNA PENUH: 

Elemen grafik (senyuman) harus berada di Amazon Orange 
HEX: #FF9900 
RGB: 255—153—0 
CMYK: 0—45—95—0 
PMS: BERLAPIS 1375 C 
TIDAK BERLAPIS 137 U 
 
Jenis ini harus menggunakan Tinta Cumi 
HEX: #232F3E 
RGB: 35—47—62 
CMYK: 53—36—0—86 
PMS: BERLAPIS 432 C 
 
Ketika dalam SATU WARNA: 
 
Latar Belakang Terang: Elemen grafis (senyuman) dan jenisnya harus berwarna Tinta 
Cumi 
HEX: #232F3E 
RGB: 35—47—62 
CMYK: 53—36—0—86 
PMS: BERLAPIS 432 C 

Ketika dalam ABU-ABU: 

Latar Belakang Terang: Elemen grafis (senyuman) dan jenisnya harus berwarna Hitam 
HEX: #000000 
RGB: 0—0—0 
CMYK: 0—0—0—100 
PMS: Hitam 
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Latar Belakang Gelap: Elemen grafis (senyuman) dan jenisnya harus berwarna Putih 
HEX: #FFFFFF 
RGB: 255—255—255 
CMYK: 0—0—0—0 
PMS: Putih 
 
(c) Spasi. Logo Didukung oleh AWS harus terlihat sendiri di lokasi yang terlihat jelas, 
dengan spasi yang wajar (minimal tinggi Logo Didukung oleh AWS) di antara setiap sisi 
logo dan elemen grafis atau teks lainnya. 
 
(d) Ukuran. Logo Didukung oleh AWS, sebagaimana ditunjukkan dalam Bagian 2, 
menunjukkan ukuran minimum yang dapat Anda tampilkan untuk memastikan bahwa 
jenis dan notasi merek dagang dapat dibaca: Inci: 2,625” x 1” Piksel: 190 × 70, atau 
Millimeter: 67mm × 24mm. 

9. Penggunaan Merek AWS yang Diizinkan. Kecuali sebagaimana diizinkan pada 
Bagian 3 dan sebagaimana diizinkan secara tegas oleh kami secara tertulis, Anda 
hanya dapat menggunakan Merek AWS: (i) dalam frasa hubungan menggunakan 
“untuk” atau salah satu konvensi penamaan setara yang tercantum di bawah; atau (ii) di 
sebelah kanan nama domain tingkat atas (misalnya, “.com”, “.net”, “.uk”) di URL. 

• Frasa Hubungan. 
Contoh Penggunaan yang Diizinkan: 
[Aplikasi Anda] untuk EC2 
Setara: 
Anda dapat mengganti “untuk” dalam contoh ini dengan hal berikut, selama 
istilah yang Anda gunakan akurat apabila digunakan dengan Merek AWS: “untuk 
digunakan dengan”; “dengan”; “cocok dengan”; “berfungsi dengan”; “didukung 
oleh”; “dibuat pada”; “dibuat dengan”; “dikembangkan pada”; “dikembangkan 
dengan.” 
Anda dapat mengganti “EC2” dalam contoh ini dengan setiap Merek AWS, 
sehingga penggunaan Anda atas Merek AWS ini akurat. 

• URL. 
Contoh Penggunaan yang Diizinkan: 
www.YourDomainName.com/aws 
Setara: 
Anda dapat mengganti “aws” dalam contoh ini dengan setiap Merek AWS, 
selama penggunaan Merek AWS Anda ini akurat. 

10. Pranala. Tautkan setiap penggunaan Merek AWS secara langsung ke URL berikut, 
apabila memungkinkan secara teknis: http://aws.amazon.com. Sebagai alternatif, Anda 
dapat menautkan ke halaman rincian AWS untuk Layanan yang digunakan oleh Konten 
Anda, dengan ketentuan Anda harus menautkan ke URL utama untuk Layanan tersebut 
(misalnya, URL utama untuk Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) adalah 
http://aws.amazon.com/ec2). Anda dapat membuka URL di jendela peramban baru. 
Anda tidak dapat menautkan Merek AWS ke situs web selain URL utama untuk 



Layanan yang berlaku. Anda tidak boleh membingkai atau meniru halaman situs web 
kami. 

11. Tidak Ada Kombinasi. Anda tidak boleh memberikan tanda penghubung, 
menggabungkan, atau menyingkat Merek AWS. Anda tidak boleh memasukkan Merek 
AWS ke dalam nama organisasi, produk, atau layanan Anda, atau ke dalam merek 
dagang atau logo Anda. Larangan ini mencakup penggunaan Merek AWS dalam URL 
di sebelah kiri nama domain tingkat atas. Contohnya, domain dan subdomain seperti 
“alexaaa.mydomain.com”, “mymechanicalturk.net”, atau “EC2plus2.com” secara tegas 
dilarang.  

12. Iklan Pencarian Berbayar. AWS memiliki dan membatasi penggunaan merek 
dagang oleh pihak ketiga pada semua mesin pencari dan hanya akan mengizinkan 
Mitra AWS yang telah mencapai tahap validasi dalam setiap Jalur Mitra AWS untuk 
menggunakan Merek AWS dalam iklan pencarian berbayar. Hubungi Manajer 
Pengembangan Mitra APN Anda untuk meminta otorisasi. 

13. Atribusi. Sertakan pernyataan berikut dalam setiap materi yang menyertakan 
Merek AWS: “Amazon Web Services, AWS, logo Didukung oleh AWS, [dan nama 
Merek AWS lain yang digunakan dalam material tersebut] adalah merek dagang 
Amazon.com, Inc. atau afiliasinya.”  

14. Baju Dagang. Jangan meniru baju dagang atau “tampilan dan nuansa” dari situs 
web atau halaman situs web kami, termasuk namun tidak terbatas pada penjenamaan, 
kombinasi warna, jenis huruf, desain grafis, ikon produk, atau elemen lain yang terkait 
dengan kami. 

15. Kepatuhan terhadap Hukum; Kegiatan yang Sesuai. Jangan menggunakan 
Merek AWS dengan cara yang melanggar hukum atau peraturan. Tanpa membatasi 
ketentuan di atas, atau ketentuan dalam Perjanjian ini, Anda tidak dapat menampilkan 
Merek AWS di situs web Anda jika situs web Anda memuat atau menampilkan konten 
dewasa atau mempromosikan aktivitas ilegal, perjudian, atau penjualan tembakau atau 
alkohol kepada orang berusia di bawah dua puluh satu tahun. 

16. Kepemilikan Hak. Kecuali untuk lisensi yang ditentukan pada Bagian 3, tidak ada 
ketentuan dalam Perjanjian, Pedoman Merek Dagang AWS ini, atau syarat dan 
ketentuan terkait lainnya, perjanjian, atau adendum seperti yang dijelaskan pada 
Bagian 3 memberikan atau dapat dianggap memberikan kepada Anda hak, lisensi, hak, 
atau kepentingan dalam atau untuk setiap Merek AWS atau merek dagang kami atau 
afiliasi kami lainnya, merek layanan, nama dagang, logo, nama produk, nama layanan, 
riwayat, penetapan lainnya, atau singkatan dari salah satu yang disebutkan di atas, 
atau hak cipta kami atau afiliasi kami, paten, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. 
Kami mempertahankan setiap dan semua hak atas kekayaan intelektual dan hak 
kepemilikan lainnya dalam dan untuk Merek AWS. Semua penggunaan oleh Anda atas 
Merek AWS, termasuk setiap iktikad baik yang terkait dengannya, akan diberlakukan 
untuk kepentingan AWS.  
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17. Tidak Ada Tantangan. Anda tidak akan, setiap saat, menentang atau mendorong, 
membantu, atau membujuk pihak ketiga untuk mempertanyakan Merek AWS (kecuali 
sejauh batasan tersebut dilarang oleh hukum) atau pendaftaran kami atas Merek AWS. 
Anda tidak akan berupaya mendaftarkan merek dagang, merek layanan, nama dagang, 
logo, nama produk, nama layanan, riwayat, nama domain, penandaan lain, atau fitur 
merek khusus lain yang membingungkan serupa dengan Merek AWS. 

18. Informasi Kontak. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait kewajiban Anda 
berdasarkan Pedoman Merek Dagang AWS ini atau pertanyaan seputar Merek AWS, 
harap hubungi trademarks@amazon.com atau kirimkan surat kepada kami di: 
Amazon.com, Inc., Attention: Trademarks, PO Box 81226, Seattle, WA 98108-1226. 

19. Merek AWS. 

Amazon Web Services 
AWS 
Amazon AppStream 
Amazon Athena 
Amazon Aurora 
Amazon Braket 
Amazon Chime 
Amazon CloudFront 
Amazon CloudSearch 
Amazon CloudWatch 
Amazon Codeguru 
Amazon Cognito 
Amazon Comprehend 
Amazon Connect 
Amazon Corretto 
Amazon Detective 
Amazon Devops Guru 
Amazon DevPay 
Amazon Direct Connect 
Amazon DynamoDB 
Amazon EKS 
Amazon Elastic Beanstalk 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 
Amazon ElastiCache 
Amazon FinSpace 
Amazon FSx 
Amazon GameLift 
Amazon GameSparks 
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Amazon Glacier 
Amazon GuardDuty 
Amazon Healthlake 
Amazon Honeycode 
Amazon Inspector 
Amazon Kendra 
Amazon Keyspaces 
Amazon Kinesis 
Amazon Lex 
Amazon Lightsail 
Amazon Lookout 
Amazon Lumberyard 
Amazon Macie 
Amazon Mechanical Turk (MTurk) 
Amazon MemoryDB 
Amazon Monitron 
Amazon Neptune 
Amazon Nimble Studio 
Amazon Pinpoint 
Amazon Polly 
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) 
Amazon QuickSight 
Amazon Redshift 
Amazon Redshift Spectrum 
Amazon Rekognition 
Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS) 
Amazon Route 53 
Amazon Sagemaker 
Amazon SageMaker Clarify 
Amazon SageMaker Edge 
Amazon SageMaker JumpStart 
Amazon SageMaker Neo 
Amazon Silk 
Amazon Simple Email Service (SES) 
Amazon Simple Notification Service (SNS) 
Amazon Simple Queue Service (SQS) 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
Amazon SimpleDB 
Amazon Sumerian  
Amazon Textract 



Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 
Amazon WorkDocs 
Amazon WorkLink 
Amazon WorkMail 
Annapurna Labs 
AQUA 
AWS Activate 
AWS Amplify 
AWS AppSync 
AWS Artifact 
AWS BugBust 
AWS Chalice 
AWS Cloud9 
AWS CloudFormation 
AWS CloudHSM 
AWS CloudTrail 
AWS CodeArtifact 
AWS CodeBuild 
AWS CodeCommit 
AWS CodeDeploy 
AWS CodePipeline 
AWS CodeStar 
AWS Control Tower 
AWS Copilot 
AWS DataSync 
AWS DeepComposer 
AWS DeepLens 
AWS DeepRacer 
AWS Direct Connect 
AWS EdStart 
AWS Educate 
AWS Elemental 
AWS Elemental MediaConnect 
AWS Elemental MediaConvert 
AWS Elemental MediaLive 
AWS Elemental MediaPackage 
AWS Elemental MediaStore 
AWS Elemental MediaTailor 
AWS Eventbridge 
AWS Fargate 
AWS Fusion Nebula 



AWS Glue 
AWS Goldbase 
AWS Graviton 
AWS InCommunities 
AWS Inferentia 
AWS IoT Edukit 
AWS IoT Fleetwise 
AWS IoT GreenGrass 
AWS IoT RoboRunner 
AWS IoT SiteWise 
AWS Is How 
AWS Lambda 
AWS Nitro Enclaves 
AWS Nitro System 
AWS Outposts 
AWS Panorama 
AWS Proton 
AWS Ratio 
AWS re:Inforce 
AWS re:Invent 
AWS re:Post 
AWS RoboMaker 
AWS Serve 
AWS Shield 
AWS SideTrail 
AWS Snowball 
AWS Snowmobile 
AWS Think Big Space 
AWS Thinkbox 
AWS Trainium 
AWS Transformation Day 
AWS Wavelength 
AWS X-Ray 
AWSome Day 
Babelfish 
Blazegraph 
BlazingText 
Blu Age 
Bottlerocket 
CloudEndure 
Contact Lens 



Datarow 
Deadline 
Firecracker 
Fix This 
Flexmatch 
FreeRTOS 
Karpenter 
NICE 
NWCD 
Open Distro 
OpenSearch  
PartiQL 
Powered by AWS  
Quivela 
Re:Freezer 
Sequoia 
Umbra  
Umbra Composit 
Wickr 
亚马逊云  

亚马逊网络服务  
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