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Kodet e shteteve 
Afghanistan / Afganistani         AF 

Albania / Shqipëria          AL 

Algeria / Algjeria          DZ 

Angola / Anguila          AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud       AG 

Argentina / Argjentina         AR 

Aruba / Aruba           AW 

Australia / Australia          AU 

Austria / Austria          AT 

Bahamas / Bahamas          BS 

Bahrain / Bahrein          BH 

Bangladesh / Bangladeshi         BD 

Barbados / Barbados          BB  

Belarus / Bjellorusia          BY  

Belgium / Belgjika          BE 

Belize / Belice           BZ 

Benin / Benin           BJ 

Bermuda / Bermuda          BM 

Bhutan / Bhutan          BT 

Bolivia / Bolivia          BO 

Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina       BA 

Botswana / Botsvana          BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver         BV 

Brazil / Brazili          BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem       BN 

Bulgaria / Bullgaria          BG 

Burkina Faso / Burkina Faso         BF 

Burma / Burma          MM 

Burundi / Burundi          BI 

Cambodia / Kamboxhia         KH 

Cameroon / Kameruni         CM 

Canada / Kanada          CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër         CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman        KY 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore     CF 

Chad/ Cadi           TD 

Chile / Kili           CL 

China / Kina           CN   

Colombia / Kolumbia          CO 

Comoros / Komoros          KM 

Congo / Kongo          CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk   

Costa Rica / Kosta Rika         CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte        CI 

Croatia / Kroacia          HR 

Cuba / Kuba           CU 

Cyprus / Qipro          CY 

Czech Republic / Republika Çeke        CZ 

Denmark / Danimarka         DK 
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Djibouti / Xhibuti          DJ 

Dominika / Domenika         DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane      DO 

Ecuador / Ekuadori          EC 

Egypt / Egjipti           EG 

El Salvador / El Salvadori         SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale       GQ 

Erintrea / Erintrea          ER 

Estonia / Estonia          EE 

Ethiopia / Etiopia          ET 

Falkland Islans / Ishujt Malvine        FK 

Fiji / Fixhi           FJ 

Findland / Findland          FI 

France / Franca          FR 

Gabon / Gaboni          GA 

Gambia / Gambia          GM 

Georgia / Gjeorgjia          GE 

Germany / Gjermania          DE 

Ghana / Gana           GH 

Giblartar / Gjibraltari          GI 

Greece / Greqia          GR 

Grenada / Granada          GD 

Guatemala / Guatemala         GT 

Guinea / Guinea          GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao        GW 

Guyana / Guajana          GY 

Haiti / Haiti           HT 

Honduras / Hondurasi          HN 

Hong Kong / Hong Kongu         HK 

Hungary / Hungaria          HU 

Iceland / Islanda          IS 

India / India           IN 

Indonezia / Indonezia          ID 

Iran / Irani           IR 

Iraq / Iraku           IQ 

Ireland / Irlanda          IE 

Israel / Israeli           IL 

Italy / Italia           IT 

Jamaica / Xhamaika          JM 

Japan / Japonia          JP 

Jordan / Jordania          JO 

Kazakhstan / Kazakistani         KZ 

Kenya / Kenia           KE 

Kiribati / Kiribati          KI 

Korea / Korea           KR 

Kyrguzstan / Kirgistan         KG 

Kwait / Kuvaiti          KW 

Laos / Laosi           LA 

Latvia / Letonia          LV 

Lebanon / Libani          LB 
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Lesotho / Lesoto          LS 

Liberia / Liberia          LR 

Macau / Makau          MO 

Madagascar / Madagaskari         MG 

Malawi / Malavi          MW 

Malaysia / Malaizia          MY 

Maldives / Maldives          MV 

Mali / Mali           ML 

Malta / Malta           MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall        MH 

Mauritania / Mauritania         MR 

Mauritius / Mauritius          MU 

Mexico / Meksika          MX 

Monaco / Monako          MC 

Mongalia / Mongolia          MN 

Montserrat / Montserrati         MS 

Morocco / Maroku          MA 

Mozambique / Mozambiku         MZ 

Myanmar / Myanmar          MM 

 Namibia / Namibia          NA 

Nauru / Nauru           NR 

Nepal / Nepal           NP 

Netherlands / Hollanda         NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze       AN 

New Zealand / Zelanda e Re         NZ 

Nicaragua / Nikaragua         NI 

Niger / Nigeri           NE 

Nigeria / Nigeria          NG 

Norway / Norvegjia          NO 

Oman / Omani          OM 

Pakistan / Pakistani          PK 

Palau / Palau           PW 

Panama / Panamaja          PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re       PG 

Paraguay / Paraguai          PY 

Peru / Peruja           PE 

Philippines / Filipine          PH 

Poland / Polonia          PL 

Portugal / Portugalia          PT 

Qatar / Katari           QA 

Republik Of Moldova / Republika e Moldavise      MD 

Romania / Rumania          RO 

Russian Federation/Federata Ruse        RU 

Rwanda / Ruanda          RW 

Saint Helena / Shen Helena         SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis       KN 

Saint Lucia / Shen Lucia         LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet    VC 

Samoa / Samoa          WS 

San Marino / San Marino         SM 
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Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe      ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite        SA 

Senagal / Senegali          SN 

Seychelles / Sejshellet         SC 

Sierra Leone / Sierra Leone         SL 

Singapore / Singapori          SG 

Slovakia / Sllovakia          SK 

Slovenia / Sllovenia          SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone        SB 

Somalia / Somalia          SO 

South Africa / Afrika e Jugut         ZA 

Spain / Spanja           ES 

Sri Lanka / Sri Lanka          LK 

Sudan / Sudani          SD 

Suriname / Surinami          SR 

Swaziland / Shvacilandi         SZ 

Sweden / Suedia          SE 

Switzerland / Zvicra          CH 

Syria / Siria           SY 

Taiwan / Taivani          TW 

Thailand / Tailanda          TH 

Togo / Togo           TG 

Tonga / Tonga           TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako       TT 

Tinisia / Tunizia          TN 

Turkey / Turqia          TR 

Turkmenistan / Turkmenistani        TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko      TC 

Tuvalu / Tuvalu          TV 

Uganda / Uganda          UG 

Ukraine / Ukraina          UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe      AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar       GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise    TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes    US 

Uruguay / Uruguai          UY 

Uzbekistan / Uzbekistani         UZ 

Vanuatu / Vanuatu          VU 

Vatican / Vatikani          VA 

Venezuela / Venezuela         VE 

Vietnam / Vietnami          VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin        VG 

Yemen / Jemeni          YE 

Yugoslavia / Jugosllavia         YU 

Zaire / Zaireja           ZR 

Zambia / Zambia          ZM 

Zimbabwe / Zimbabve         ZW 
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(210)  AL/T/ 2019/714 

(220)  05/08/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E zeze; e bardhe. 

(732)  "NATURA SIBERICA" Ltd. 

ul. Zyuzinskaya, dom 6, build. 2, apart. 

XV, room 26, 117418, Moscow,, RU 

(740) Vjollca Shomo 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z. 

Çajupi, P.20/4, Ap 15, Tirane 

(511) 3  Substanca gërryese;amber 

[parfum];preparate për heqjen e smërçit 

për qëllime shtëpiake;preparate antistatike 

për qëllime shtëpiake;preparate për 

aromatizimin e ajrit;aromatizuesa për 

ëmbëlsirat [vajra esenciale];aromatizues 

për pijet [vajra esenciale];aromatizuesa 

[vajra esenciale];spërkatësa për freskimin 

e frymëmarrjes;ajër nën presion i 

konservuar për qëllime pastrimi dhe për 

heqjen e pluhurit;locione jo-

mjekësore;shkëlqyesa buzësh;gurë për 

lustrim;letër zmerili;letër për 

lustrim;vazelinë për qëllime 

kozmetike;dyll për këpucë;lustruesa për 

këpucë;dyll për këpucarët;toptha 

pambuku për qëllime kozmetike;qese për 

parfumimin e të linjtave;agjentë tharës 

për lavapjatat;ngjitësa për qëllime 

kozmetike;ujë i parfumosur;ujë për 

dezinfektim ose zbardhim;ujë 

livandoje;kolonjë;dyll lavanderije;dyll për 

dysheme parketi;dyll kundër rrëshqitjes 

për dyshemenë;dylli (për depilim -);dyll 

për mustaqet;kremëra për 

lëkurët;lustruesa për mobilje dhe për 

dyshemenë;Dyll Cobbler;dyll vetë-

lustrues;dyll për rrobaqepës;xhel 

masazhesh të ndryshëm nga ata për 

qëllime mjekësore;heliotropinë;xhele për 

zbardhim 

dentar;geraniol;makijazhe;deodorante për 

kafshët shtëpiake;deodorante për qeniet 

njerëzore ose për kafshët;depiluesa;drurë 

aromatik;parfumeri;lëngje kundër 

rrëshqitjes për dyshemetë;lëngje për 

pastrimin e xhamave të përparmë të 

makinës;yndyrna për qëllime 

kozmetike;hi vullkanik për 

pastrim;dizenjime (dekorative -) për 

qëllime kozmetike;jonon [parfumeri];gurë 

alumi [rregjësa];lapsa për vetullat;karbid 

silikoni [gërryes];karbide prej metali 

[gërryesa];gurë Tripoli për 

lustrim;qerpikë (ngjitësa për ngjitjen e 

qerpikëve të rreme);ngjitësa për ngjitjen e 

flokëve të rreme;lëvore quillaia për 

larje;zmeril [gërryes];bojëra për lyerjen e 

mjekrës;ngjyruesa për qëllime 

tualeti;bojëra (kozmetike -);niseshte për 

qëllime lavanderije;lustër për 

lavanderi;krem për çizmet;kremëra 

lustruese;kremëra (Kozmetike -);kremëra 

për zbardhjen e lëkurës;lustruesa për 

bizhuteritë;temjan;spërkatësa për 

flokët;manikyrë;locione për 

flokët;locione për qëllime 

kozmetike;locione pas rroje;maska 

kozmetike;vajra për parfumet dhe 

aromat;vajra për qëllime pastrimi;vajra 

për qëllime kozmetike;vajra për qëllime 

tualeti;vajra esenciale;dru kedri (Vajra 

esenciale të -);vajra esenciale të limonit 

jeshil (lime);limon [vajra esenciale të -

];vaj Bergamot;vaj Gaultheria;vaj 

jasemini;vaj livandoje;vaj bajamesh;vaj 

trëndafili;vaj terpentine për heqjen e 

yndyrës;bojë e bardhë;tebeshir 

pastrues;qumësht bajameje për qëllime 
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kozmetike;qumësht pastrues për qëllime 

tualeti;misk [parfumeri];sapune;sapun 

dezinfektues;sapun deodorant;sapun 

rroje;sapun për ndriçimin e 

tekstileve;kallëpe sapune tualeti; ;sapune 

kundërdjerse;sapune kundër djersitjes së 

këmbëve;sapune me bajame;nenexhik për 

parfumeri;komplete 

kozmetike;zmerilo;dizenjo me ngjitje për 

thonjtë;thonj të rreme;parfume lulesh 

(bazat për -);shkopinj pambuku për 

qëllime kozmetike;shkopinj aromatik për 

ndezje;pasta për rripat mprehës;pasta 

dhëmbësh;gur vullkanik;kuti për të kuqin 

e buzëve;peroksid hidrogjeni për qëllime 

kozmetike;shirita për freskimin e 

frymëmarrjes;coha zmerili;coha prej 

pluhur qelqi për 

pastrim;buzëkuqe;pomada për qëllime 

kozmetike;preparate rroje;larje (preparate 

kozmetike për -);preparate për larje, jo 

për qëllime mjekësore;artikuj për 

tualetin;preparate ondesh për 

flokët;preparate për njomjen e 

rrobave;krruajtësa;preparate dushi për 

qëllime personale sanitare ose për qëllime 

si deodorante [artikuj tualeti];preparate 

zbutëse [niseshte];preparate për heqjen e 

ngjyrave;preparate për zbardhimin e 

lëkurëve;preparate për lustrim;lustruesa 

për protezat;shpëlarësa dentare, jo 

mjekuese;preparate kozmetike për 

qëllime dobësimi;lustër niseshteje për 

qëllime lavanderije;zbutësa të pëlhurave 

për përdorim lavanderije;preparate për 

zbardhjen e rrobave;preparate për 

pastrimin kimik;preparate për heqjen e 

manikyrit;preparate për heqjen e 

makijazhit;preparate për lyerjen me dyll 

të dyshemesë prej parketi;heqësa të 

ndryshkut;preparate për përkujdesjen e 

thonjve;agjentë pastrimi për qëllime 

shtëpiake;proteza (preparate për pastrimin 

-);preparate për pastrimin e letrave të 

murit;zhbllokimi i tubave të kullimit 

(preparate për -);preparate për 

lavanderi;preparate me aloe vera për 

qëllime kozmetike;locion për 

rrezitje;kimikate për ndriçimin e ngjyrave 

për qëllime shtëpiake 

[lavanderi];preparate të shndritshme 

[manikyr];pudër për fytyrë;diamantinë 

[gërryese];preparate për heqjen e 

njollave;solucione për pastrim me anë të 

fërkimit;qerpikët (të rreme -);letra të 

lagura të ngopura me locione 

kozmetike;safrol;pastrues ngjyrë blu për 

lavanderi;Terpentinë, për heqjen e 

yndyrnave;potpuri;sodë për 

zbardhim;sodë për larje, për 

pastrim;kripëra për përdorim në vaskë, jo 

për qëllime mjekësore;kripëra për 

zbardhim;preparate tymosëse 

[parfume];konservuesa për lëkurët 

[bojëra];amoniak [alkal i paqëndrueshëm] 

[detergjent];rregjësa për qëllime 

kozmetike;produkte kozmetike për 

vetullat;preparate për nxirje nga dielli 

[produkte kozmetike];bojëra 

flokësh;neutralizuesa për kaçurrela të 

përhershme;bimë (preparate për tu dhënë 

shkëlqim gjetheve -);produkte kozmetike 

për qerpikët;produkte kozmetike për 

përkujdesjen e lëkurës;produkte 

kozmetike;produkte kozmetike për 

kafshët;rimel për sytë;detergjente të 

ndryshme nga ato që perdoren në 

veprimtaritë prodhuese dhe për qëllime 

mjekësore;heqësa yndyrnash të ndryshëm 

nga ata që përdoren në proceset e 

prodhimit;preparate zbardhuese 

[çngjyruesa] për qëllime 

kozmetike;antidjersa [produkte 

tualeti];pudër talku, për përdorim 

tualeti;terpene [vajra esenciale];coha të 

ngopura me një detergjent për të 

pastruar;këna [bojë 

kozmetike];shampo;shampo për kafshët 

shtëpiake;shampo për larje flokësh në të 

thatë;finjë sode;ekstrakte lulesh 

[parfume];esenca eterike;esencë 

badiani;esencë menteje [vaj esencial].  

5  Sapunë mjekësorë  

35  Promovimi i shitjeve për të tjerët; 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

11 

shërbime të agjensisë për import-eksport; 

shërbime reklamash; shërbime prokurimi 

për të tjerët [blerja e mallrave dhe e 

shërbimeve për bizneset e të tjerëve]; 

shitja me pakicë ose shitja me shumicë e 

produkteve kozmetike, e produkteve të 

tualetit, e pastave të dhëmbëve, e 

sapuneve dhe e detergjenteve. 

  

 

 

(210)  AL/T/ 2019/736 

(220)  16/08/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) LIGHTING 

(591)  jeshile, e bardhe; e zeze 

(732)  EVOLUX SHPK 

Rruga Prokop Mima, Nr.107/49+2- N1, 

volum 60, faqe 143, Tirane, Shqiperi, AL 

(740) Ardit Loloci 

Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania 

(511) 11  Aparatura ndriçimi; llamba të 

çdo lloji;Llampa ndriçimi fluoreshente, 

Llampa ndriçimi fluoreshente elektrike, 

Llampa ndriçimi fluoreshente kompakte, 

Llampa ndriçimi LED, Llampa për panele 

komandimi, Llampa, Llampa elektrike, 

Llampa ndriçimi, Llampa ndriçimi feneri, 

Llampa qelqi elektrike, Llampa ndriçimi 

elektrike, Llampa elektrike, Llampa 

ndriçimi inkandeshente, Llampa për 

ndriçim;drita tavani;drita në formë 

rrethi;aparatura ndriçuese LED;llamba 

ndriçuese;instalime dhe aparatura 

ndriçimi;llampa ndricimi për 

makina;llampa elektrike për raste 

festimesh;llamba për minatorë;llamba 

sigurie;llamba për ndriçimin e rrugëve  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/968 

(220)  31/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ACADEMY OF EUROPEAN 

LANGUAGES 

(591)  blu; e verdhe 

(732)  Eva Cota  

Kashar Yzberisht, Rruga "Ismail 

Qemali", Ndertesa 40, Tirane, AL 

(740) MAJLINDA MANUSHI 

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, 

Ap/5, kati/1 

(511) 35  Reklama;Reklamim i 

drejtpërdrejt me postë;Reklamim në 

ambiente të jashtme;Reklamime me anë 

të postës;Sherbimet e agjencise se Import-

Eksportit, reklamimi dhe promocioni për 

kompanitë, promocioni i shitjeve, 

shërbime marketingu, dhenie ne perdorim 

materialesh publicitare;publicitet dhe 

reklama;sherbime publiciteti, sherbime 

promocioni (avancimi);azhornim i 

materialeve reklamuese;dhënie me qira e 

materialeve publicitare;ekspozita 

(Organizime) për qëllim tregtimi ose 

reklamimi;promocion shitjesh për të 

tjerët;riprodhim dokumentesh;shërbime 

për qëllime reklamash;informacion tregtar 

dhe këshilla për konsumatorët në 
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zgjedhjen e produkteve dhe 

shërbimeve;shërbime të ndërmjetësimit 

komercial;prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë;shërbime prokurimi për të tjerët 

[blerja e mallrave dhe shërbimeve për 

biznese të tjera];marketing;demonstrim i 

mallrave;asistencë për menaxhim 

komercial apo industrial;shërbime 

kompjuterike, pikërisht ofrimi i një baze 

të dhënash që përmban lajme dhe 

informacione biznesi, depozitimin e 

dokumentave të biznesit, dhe raporte 

biznesi për kërkime ligjore dhe 

konformitetin;ofrim të raporteve 

statistikore të personalizuara në lidhje me 

të dhënat demografike;shërbime vlerësimi 

biznesi;shërbime informacioni 

biznesi;agjenci informacioni 

tregtar;shërbime parashikimi 

ekonomik;shërbime kërkimi biznesi;ofrim 

informacioni statistikor;ofrim 

informacioni, analizash dhe raportesh për 

tregjet komunale dhe të hollat e thesarit, 

bashkimet dhe blerjet, pronësinë dhe 

korporatat, informacion lidhur me 

drejtuesit e korporatave dhe financierët, 

operacionet post-tregtare në tregjet 

globale të letrave me vlerë;  

41  Edukim, arsimim; akademi; provime 

arsimore; informacion arsimor; 

rregullimin dhe kryerjen e kolokiumeve; 

sherbime te perkthimit te gjuhes; 

organizimi i ekspozitave per qellime 

kulturore ose arsimore; organizimin dhe 

mbajtjen e seminareve; sherbimet 

mesimore, arsimore, sherbimet e 

mesimdhenies; shkrim i testeve; 

Shërbimet argëtuese, posacerisht sigurimi 

i nje forumi online per shperndarjen e 

permbajtjes, te dhenave, dhe 

informacionit per qellime te rrjetezimit 

social, te biznesit, apo te argetimit; 

sherbime argetimi, posacerisht sigurimi i 

qasjes në bazat e të dhënave interaktive 

elektronike dhe në internet të përmbajtjes 

së përcaktuar nga përdoruesit, përmbajtjes 

së palëve të treta, fotografive, materialeve 

video, audio, vizuale dhe audiovizive në 

fushën e interesit të përgjithshëm; 

Shërbimet e Photosharing dhe Sharing 

Video; Shërbimet elektronike botuese për 

të tjerët; Revistat në internet, domethënë, 

weblogs (blogs) që përmbajnë përmbajtje 

të definuara nga përdoruesi; Sigurimi i 

bazave të të dhënave kompjuterike, 

elektronike dhe në internet në fushën e 

argëtimit; Shërbimet botuese, përkatësisht 

botimi i botimeve elektronike për të 

tjerët; dhenia me qira e kiosave të 

fotografisë dhe / ose videografisë për 

fotografim, ngarkimin, redaktimin dhe 

shkembimin e fotografive dhe videove; 

Shërbimet argëtuese, gjegjësisht, ofrimi 

lehtësive online për transmetimin e 

përmbajtjes se argetimit dhe videove live 

të ngjarjeve argëtuese; Organizimi i 

ekspozitave dhe konferencave direct në 

fushat e kulturës, argëtimit dhe rrjeteve 

sociale për qëllime jo-biznesi dhe jo-

komerciale; Sigurimi i informacionit 

argëtues nga indekset e kërkueshme dhe 

bazat e të dhënave të informacionit, duke 

përfshirë tekstin, dokumentet elektronike, 

bazat e të dhënave, grafika, imazhet 

fotografike dhe informacioni audio 

vizual, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Argetim dhe shërbime 

arsimore, domethënë, duke siguruar filma 

te pa shkarkueshme, shfaqje televizive, 

lajme, vepra audiovizuale dhe 

multimediale, nëpërmjet internetit, si dhe 

informacion, komente dhe rekomandime 

në lidhje me filma, shfaqje televizive, 

lajme, vepra audiovizuale dhe 

multimediale.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1015 

(220)  15/11/2019 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E verdhë; e bardhë; jeshile; gri 

(732)  Zija Shulku 

Dibër, Peshkopi, Lagjia "Gjon Doçi", 

Rruga "Gjergj Kastrioti", Ndërtesa nr.5, 

AL 

(740) Zija Shulku 

Dibër, Peshkopi, Lagjia "Gjon Doçi", 

Rruga "Gjergj Kastrioti", Ndërtesa nr.5 

(511) 37  Shërbime të stacioneve të 

furnizimit me karburant  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1017 

(220)  18/11/2019 

(540)   

Damia  
 

(551) Marke fjalë 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Global Logistic sh.p.k 

Autostrada Tiranë-Durrës, km 10, Picar, 

Vorë, Tiranë, AL 

(740) Bledar Korkaj 

Rr "Maliq Muco", Blv."Zogu i Pare", 

Qendra e Biznesit STAR, kati i IV, Tirane 

(511) 30  shurup agave [ëmbëlsues 

natyral]; erëza pimentoje; brumë 

bajamesh; ëmbëlsira me bajame; 

glikanxo; pure molle [ushqim]; preparate 

aromatike për ushqim; kafe artificiale; 

pluhur sode për pjekje; maja [pluhur sode 

për pjekje]; baozi [simite të mbushura]; 

miell elbi;  përzierje brumi të rrahur për 

okonomiyaki [petulla të shijshme 

Japoneze]; miell bathësh; uthull birre; 

bibimbap [oriz i përzier me perime dhe 

mish viçi]; agjentë lidhës për akullore; 

biskota; bukë*; simite; therrime buke; 

hikërr, e përpunuar; miell hikrre; bollgur; 

simite, kuleçë; burrito; pluhur torte; brum 

keku; kek me krem ëmbëlsirash [të 

ftohta]; kek; ëmbëlsira*; karamele 

dekorative për ëmbëlsira; kaperi; 

karamele [ëmbëlsira]; kripë selinoje; 

preparate drithërash; copa drithërash; 

ushqime me bazë drithërash; pije me bazë 

kamomile; burgera me djathë [sanduiçe]; 

çamçakëz*; çamçakëz për frymëmarrje të 

freskët; çikore [zëvendësues kafeje];  

copëza të holla [produkte drithërash]; 

çokollatë; pije çokollate me qumësht; 

muse cokollate; çokollatë dekorative për 

ëmbëlsira; krem çokollate me përmbajtje 

arrash; pije me bazë çokollate; krem me 

bazë çokollate; arra të veshura me 

çokollatë; chow-chow [përzierje 

ushqimesh të freskëta dhe turshi]; salca 

djegëse [ushqim]; kanellë [erëz]; karafil 

[erëz]; kakao; pije kakaoje me qumësht;  

pije me bazë kakaoje; aromatizues kafeje;  

kafe;  pije kafeje me qumësht; pije me 

bazë kafeje;  përzierje erëzash/salsash për 

ushqime; ëmbëlsira për zbukurimin e 

pemës së Krishtlindjeve; ëmbëlsira; kripë 

gatimi;  drithëra; miell misri; misër, i 

bluar; misër, i pjekur; kuskus [bollgur]; 

cracker, biskota; salcë thrashegre 

[ushqim];  krem tatare për qëllime gatimi; 

kubikë të thekur buke; elb i shtypur; 

tërshërë e shtypur; kerri [erëz]; krem 

karamel; muse ëmbelsirash [e 

kofencionuar]; brumë; salca për sallata;   

ëmbëlsirë me qumësht / dulce de leche; 

esenca për artikuj ushqimorë, përveç 

esencave eterike dhe esencave vajore; 

tharm për brumëra; aromatizues, përveç 

esencave vajore, për torta; aromatizues, 
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përveç esencave vajore, për pije; byreçka 

kinez me bazë mielli; lule dhe gjethe për 

përdorim si zëvendesues çaji; krem 

sheqeri [ëmbëlsira]; aromatizues 

ushqimorë, përveç esencave vajore; gjella 

të thata e të ngrira më përbërës kryesor 

orizin; gjella të thata e të ngrira më 

përbërës kryesor makarona; xhelatin 

frutash [ëmbëlsira]; fruta të 

shtypura[salcë]; bimë kopshti, të 

konservuara [erëza]; gimbap [Pjatë orizi 

Koreane]; xhenxhefil [erëz]; biskota me 

xhenxhefil; glukozë për qëllime gatimi; 

gluten i përgatitur për brum ushqimor; 

gluten i shtuar për qëllime gatimi; shurup 

sheqeri; bollgur për ushqim për njerëzit; 

hallvë; xhelatinë proshute; copa 

drithërash me proteina të larta; harapash; 

përzierje misri; mjaltë; sanduiç hot dog; 

elb i zhvoshkur; tërshërë e zhvokshur; 

akullore; akull, natural ose artificial; akull 

për freskim; kuba akulli; çaj i ftohtë; akull 

i ngrënshëm; infuzione, jo për qëllime 

mjekësore; oriz çasti; jiaozi [brum në 

formë të rrumbullakët i mbushur ]; 

ketchup [salcë]; kimchijeon [pancakes 

vegjetale e fermentuar]; maja; fara lini 

për qëllime gatimi [stine]; shkopa likerice 

[ëmbëlsira]; lomper [bukë me bazë 

patate]; karamele freskuese për fytin 

[ëmbëlsira]; makarona; macaroon 

[ëmbëlsira, amareta]; biskota malti; 

ekstrakt malti për ushqim; malt për 

konsum nga njerëzit; maltozë; marinadë;  

marzipani; majonezë; miell*; byrek me 

mish; zbutës mishi, për qëllime shtëpiake; 

salca me lëng mishi; hudhër e grirë 

[ushqim]; nenexhik për ëmbëlsira; 

nenexhik për frymëmarrje të freskët; 

krem ëmbëlsirash [krem i lëmuar]; melasë 

për ushqim;  drithë; miell mustarde; 

mustardë; ëmbëlsues natyral;  ushqim i 

përgatitur me bazë noodle; noodle / 

vermicelli; miell arre; arrëmyshk; drithëra 

tërshëre; ushqim me bazë tërshëre; qull 

tërshëre; okonomiyaki [petulla të 

shijshme Japoneze]; onigiri [qofte orizi]; 

sheqer palme; pancake, petulla; letër e 

ngrënshëme; makarona; salcë për 

makarona; pistil [ëmbëlsirë]; torta; brume 

pastiçerie; pâtés en croûte; ëmbëlsira 

kikiriku; pelmeni [byreçka të mbushur me 

mish]; speca; ëmbëlsira me mente; piper 

[erëza]; pesto [salcë]; biskota pettit-

beurre; copa të vogla të zbukuruara 

[keku]; piccalilli, turshi djegëse; byrekë; 

pizza; kokoshka; miell patateje*; pluhur 

për akullore; çokollata të vogla të 

mbushura; propolis*;  puding; byreçka; 

quinoa, të përpunuara; ramen [pjatë me 

bazë noodle Japoneze]; ravioli; turshi 

[ushqim]; oriz; kek orizi; buding orizi; 

pulp/brum orizi për qëllime kulinare; letër 

orizi e ngrënshëme; ushqime me bazë 

orizi; xhelatinë mjalti*; bukë e thekur; 

shafran [erëza];  miell palme; kripë për 

konservim artikujsh ushqimorë; sanduiç; 

salca [ushqim]; materiale për lidhjen e 

salçiçeve; ujë deti për gatim; erëza; algë 

[marinuara]; fara të përpunuara për 

përdorim për erëza; bollgur; senbei 

[biskota orizi];  fara susami [aromatik]; 

akull i grirë me fasule të kuqe të ëmbla; 

sorbete [akujsh]; noodle gruri japonez; 

miell soje; salcë soje; brumë me kokrra 

soje  [ushqim] / miso [ushqim]; spagheti; 

erëza;  spring rolls, peta brumi të 

rrumbullakta që mbushen me perime; 

yllza glikanxoje; niseshte për ushqim; 

shkopa likerice [ëmbëlsira]; përgatitje për 

krem të shkundur të ngrirë; sheqer*; 

sushi; fruta në sheqer [sheqerka]; sallatë 

majdanozi; tacos; tapioka; miell tapioka 

*; kek;  çaj*; pije me bazë çaji; elementë 

për fryrjen e artikujve ushqimorë; salcë 

domatesh; tortija, pite meksikane; 

turmerik *; noodle udon; bukë pa maja; 

kafe e papjekur; aromë vanilje për 

qëllime gatimi; vanilinë [zëvendësues 

vaniljeje]; vareniki [byreçka të 

mbushura];  preparate bimore për 

përdorim si zëvendësues kafeje; vermiceli 

[noodle]; uthull; waffles; miell gruri; 

embrion gruri për konsumim njerëzor; 
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maja*;  frozen yoghurt [akull i ëmbël];  

mafishe [ëmbëlsirë].  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1025 

(220)  20/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) carta da cucina; multiuso 

(591)  e bardhe, bojeqielli 

(732)  EXD SHPK 

Gjirokaster, Tepelene, Lagjja M. 

Matohiti, Nr. 8, Prane Filialit Union, 

Tepelene, AL 

(740) Aleksandra Mecaj 

Rr. Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, 

ap.70/4 Tirane., 100 

(511) 16  letra higjenike; kartopeceta; 

mbulesa tavoline prej letre  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1027 

(220)  21/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ABSOLUTE 

(591)  e kuqe; bezhë; gri; e artë 

(732)  DS GLOBAL INTERNATIONAL 

TRADE Shpk 

Rruga Nacionale, Metalurgji, Nr. i 

pasurisë 986, Elbasan, AL 

(740) Fatos  DEGA 

Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë 

(511) 34  cigare; duhan; filtra cigaresh; 

paketa cigaresh; kuti cigaresh; kuti 

duhani; puro; qese duhani; tavlla duhani; 

çibuk për duhan; shkrepëse; çakmakë 

duhanpirësish.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1034 

(220)  22/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  turquoise, gri e errët 

(732)  InnBox Media 

Rr. "Frosina Plaku'', Kompleksi 

Homeplan, Kati Perdhe, Njësia e 

shërbimit Nr.103/1, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Pjerina Zorba 

Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, 

Ap.19,2 D2 familjare 

(511) 35  Shërbime marketingu; 

Shërbime reklamimi; Këshillim mbi 

menaxhimin e biznesit; Shërbime 

agjencie për informacion komercial.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1037 

(220)  22/11/2019 
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(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) 2015 

(591)  e zeze 

(732)  KANTINA DOMOSDOVA SHPK  

Lagjja Puzanikëve, Rruga Qendër - Fshat, 

Banese private nr.9 Prrenjas, Elbasan - 

Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

(511) 33   Verë; pije alkoolike, përveç 

birrës; esenca alkoolike; likere; aperitivë; 

pije alkoolike që përmbajnë fruta; raki; 

musht; kokteje; pije të distiluara; 

ekstrakte alkoolike; ekstrakte frutash, 

alkoolike; xhin; pije alkoolike të para-

përziera, përveç birrës; rum; vodkë; uiski.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve 

dhe pijeve; Shërbime restoranti; Strehim i 

përkohshëm; Kafene; Ushqime dhe pije 

për katering; Shërbime restoranti me vete-

shërbim; Shërbime të kafeterisë; 

Shërbime të ushqimeve të lehta dhe të 

shpejta (Snack-bar).  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1043 

(220)  25/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E kuqe; e bardhe; e zeze 

(732)  MIGO BLIND CENTER SHPK 

Fashti Xhafzotaj, godine private me nr. 

pasurie 155/54, zona kadastrale 2574, 

Durres-Shqiperi, AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

(511) 6   dyer të blinduara prej metali; 

dyert prej metali; punime hekuri për dyer; 

ndalesa dyersh prej metali; trokitësit e 

derës prej metali; doreze dyersh prej 

metali; panele dyersh prej metali; bulona 

dyersh prej metali; hapëse për dyer, jo 

elektrike; pajisje dere prej metali; kapese 

dere prej metali; dyert e palosshme prej 

metali; dyert lëkundëse prej metali; dyer 

fizarmonike prej metali; mbyllëset e 

dyerve të metaleve, jo elektrike / derë prej 

metali, jo elektrike; këmbanat e derës prej 

metali, jo elektrike; shina metali për dyer 

rrëshqitëse; kruajtëse dere; korniza derë 

prej metali; metalet e zakonshme dhe 

lidhjet e tyre, materiale metalike per 

konstruksione dhe ndertim, kabllot jo-

elektrike dhe telat e metaleve të 

zakonshme, sende të vogla të pajisjeve 

metalike, kontejnerë metalikë për ruajtje 

ose transport; alumin; bronz; nikel; zink; 

bronze (vepra arti); ndërtesa prej metali; 

panele ndertimi prej metali; tavane prej 

metali; konteniere metalike për lëndë 

djegëse të lëngshme; kanalet e metaleve, 

për instalimet e ngrohjes qendrore / 
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tubacionet e metaleve, për instalimet e 

ngrohjes qendrore; kanalet e metalit për 

ventilimin dhe instalimet me ajër të 

kondicionuar;bërryla metalike për tuba; 

gardhe prej metali; filamente prej metali; 

pajisje metalike për ndërtim; pajisje 

metalike për mobilje; kontejnerë lundrues 

prej metali; dysheme prej metali; korniza 

metalike për ndërtim; materialet e 

metaleve për rrugët hekurudhore të 

përhershme; porta prej metali; gratmente 

prej metali / grila prej metali; korniza 

serrë prej metali; tuba prej metali; shtresa 

metalike për ndërtim; monumente prej 

metali; mbulesa prej metali për kornizat; 

mbulesa prej metali për ndërtim; 

materiale hekurudhore prej metali; 

materiale ndertimi refraktare prej metali; 

materiale përforcuese prej metali për 

ndërtim; thumba metalike; mbulesa prej 

metali; litarë metalikë; rezervuar prej 

metali; dysheme me pllaka prej metali; 

paleta transportuese prej metali; dritare 

prej metali; bulonat e kasetave të dritares; 

punime hekuri për dritare; pajisje prej 

metali për dritare; kornizat e dritares prej 

metali; hapëse dritaresh, jo elektrike;  

mbyllëse dritaresh, jo elektrike; shirita 

lidhës prej metali për dritare.  

19  dyer të blinduara, jo prej dyerve 

metalike; dyert e palosshme, jo prej 

metali; dyer, jo prej metali; panelet e 

dyerve, jo prej metali; dyert lëkundëse, jo 

prej metali; dyer fizarmonike, jo prej 

metali; kornizat e dyerve, jo nga kutitë 

prej metali / dera, jo prej metali; dritare, 

jo prej metali; kornizat e dritareve, jo prej 

metali; xham dritaresh për ndërtim; 

dritare me njolla; pllake xhami [dritare] 

për ndërtim. 

20  Mobilje druri: mobilje per shtepi; 

mobilje per zyre; mobilje per kuzhine; 

krevate; doreza druri; dyer per mobilje; 

pajisje për dyer, jo prej metali; doreza për 

dyer, jo prej metali; bulona të dyerve, jo 

prej metali; trokitësa dere, jo prej metali; 

mberthyes dere jo prej metali; mbyllëset e 

dyerve, jo prej burimeve metalike, jo 

elektrike / derë, jo prej metali, jo 

elektrike; kambanat e dyerve, jo prej 

metali, jo elektrike; ndalesa dyersh, jo 

prej metali ose gome; shina, jo prej 

metali, për dyer rrëshqitëse; dritare te 

errta shtëpie [mobilje] / dritare shtëpie 

[mobilje]; pajisje dritaresh, jo prej metali; 

kapese të dritares, jo prej metali; 

mbërthese, jo prej metali, për dritare.  

35  35 - Shitje me shumice dhe me pakice 

ne dyqan, nepermjet internetit apo 

programeve televizive te produkteve: 

Dyer dhe dritare te te gjitha llojeve, 

kangjella dhe produkte te ndryshme 

metalike,produkte dhe aksesore per 

arredime te brendshme dhe te jashtme, 

makineri, pajisje dhe pjese kembimi per 

industrine e bujqesise, makineri, pajisje 

dhe pjese kembimi per industrine e 

ndertimit, makineri, makineri,pajisje dhe 

pjese kembimi per industrine e rende, 

makineri,pajisje dhe pjese per kembimi 

per korrje bari, makineri,pajisje dhe pjese 

kembimi per industrine e pastrimit, 

produkte dhe aksesore te ndryshem ne 

industrine e mobilierise, vegla pune te 

ndryshme; marketing; demonstrim i 

mallrave; asistencë për menaxhim 

komercial apo industrial; reklamimi / 

publiciteti; marredheniet me publikun; 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; promovimi i 

shitjeve për të tjerët; organizimi i 

panaireve tregtare për qëllime komerciale 

ose reklamimi; reklamimi në internet në 

një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi 

për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera]; 

prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë; informacion tregtar dhe këshilla 

për konsumatorët në zgjedhjen e 

produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e 

paraqitjes për qëllime reklamimi; marrja 

me qira e stendave të shitjes; optimizimi i 

motorëve të kërkimit për promovimin e 
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shitjeve; shërbime të ndërmjetësimit 

komercial; negocimi dhe përfundimi i 

transaksioneve tregtare për palët e treta; 

sigurimi i një tregu online për blerësit dhe 

shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

hartimi i materialeve reklamuese; 

promovimi i mallrave dhe shërbimeve 

përmes sponsorizimit të ngjarjeve 

sportive.  

40  Trajtim i metaleve; galvanizim; 

temperim metalesh; mbledhje, riciklim 

dhe transformim te metaleve te mbetura; 

informacion mbi trajtimin e materialeve; 

shërbimet e saldimit.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1044 

(220)  25/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) MACHINERY 

(591)  e kuqe; e bardhe; e zeze 

(732)  Migo Blind Machinery Shpk 

Tirane, Luz i vogel, Vorrozen, Autostrada 

Durres - Kavaje 20 km, zona kadastrale 

nr.3817, pasuria nr.17/184, Shqiperi, AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4  

(511) 7  makineri bujqësore; vegla 

bujqësore, përveç atyre me dorë; makineri 

për përgatitjen e pijeve, elektromekanike; 

makineri dhe aparate për pastrim, 

elektrike; pajisje pastrimi duke përdorur 

avull; gërshërë [makineri]; motorë ajri të 

ngjeshur; pompat e ajrit te kompresuar; 

kompresorë [makineri]; makina 

dërrmuese; makineri prerëse; makineri 

qumështi; germues [makineri]; makineri 

shpuese; ashensorë; gjeneratorë të 

energjisë emergjente; ekskavatorė; 

gjeneratorë të energjisë elektrike; 

makineri bluarje; makineri për mjelje; 

makineri përzierëse; makina larëse 

[lavanderi].  

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne 

dyqan dhe nepermjet internetit te 

produkteve si: Makineri, pajisje dhe pjese 

kembimi per industrine e bujqesise, 

makineri, pajisje dhe pjese   kembimi per 

industrine e ndertimit, makineri, pajisje 

dhe pjese kembimi per industrine e rende, 

makineri, pajisje dhe pjese  per kembimi 

per korrje bari, makineri, pajisje dhe pjese 

kembimi per industrine e pastrimit, vegla 

pune te ndryshme, makineri dhe aparate 

për pastrim, elektrike; marketing; 

demonstrim i mallrave; asistencë për 

menaxhim komercial apo industrial; 

reklamimi / publiciteti; marredheniet me 

publikun; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; 

promovimi i shitjeve për të tjerët; 

organizimi i panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamimi; 

reklamimi në internet në një rrjet 

kompjuterik;  

 shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e 

mallrave dhe shërbimeve për biznese të 

tjera]; prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë; informacion tregtar dhe këshilla 

për konsumatorët në zgjedhjen e 

produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e 

paraqitjes për qëllime reklamimi; marrja 

me qira e stendave të shitjes; optimizimi i 

motorëve të kërkimit për promovimin e 

shitjeve; shërbime të ndërmjetësimit 

komercial; negocimi dhe përfundimi i 

transaksioneve tregtare për palët e treta; 

sigurimi i një tregu online për blerësit dhe 
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shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

hartimi i materialeve reklamuese; 

promovimi i mallrave dhe shërbimeve 

përmes sponsorizimit të ngjarjeve 

sportive.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1050 

(220)  02/12/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PRODUCTION & 

DISTRIBUTION 1994 

(591)  e zeze 

(732)  CANAJ SHPK 

Gruemire Malësi e Madhe, Lagjja 

Gjormë, Rruga Shkodër Koplik, godinë 

1-katëshe, Shkoder- Shqiperi, AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2,Ap 4 

(511) 35  Shitje me shumicë dhe me 

pakicë në dyqan dhe nëpërmjet internetit 

të produkteve: produkte ushqimore të të 

gjitha llojeve, pije freskuese, pije 

alokolike, lëngje frutash, pije jo alkoolike 

me lëng frutash, limonada, pije jo 

alkoolike me lëng frutash, pije jo 

alkoolike, pije të buta, ujra [pije], ujë 

mineral [pije], ujë sode, ujë tavoline, uji i 

gazuar / uji i ajrosur, pije energjike, 

drithera, lënde të parë ushqimore, 

produkte blektorale, produkte kimikate; 

marketing; demonstrim i mallrave; 

asistencë për menaxhim komercial apo 

industrial; shpërndarja e mostrave; 

reklamimi / publiciteti; marredheniet me 

publikun; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; 

promovimi i shitjeve për të tjerët; 

organizimi i panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamimi; 

reklamimi në internet në një rrjet 

kompjuterik; shërbime prokurimi për të 

tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve 

për biznese të tjera]; prezantimi i 

mallrave në media komunikimi, për 

qëllime të shitjes me pakicë; informacion 

tregtar dhe këshilla për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; 

shërbimet e paraqitjes për qëllime 

reklamimi; marrja me qira e stendave të 

shitjes; shërbime të shitjes me pakicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore; 

optimizimi i motorëve të kërkimit për 

promovimin e shitjeve; shërbime të 

ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe 

përfundimi i transaksioneve tregtare për 

palët e treta; sigurimi i një tregu në 

internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; hartimi i 

materialeve reklamuese; promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1057 

(220)  06/12/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   
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(526 )  

(591)  BARDHË; BLU; BOJËQIELLI 

(732)  Coolclean Detergent shpk 

Tirane Kashar KASHAR Rruga 28 

Nentori, Nr.Pasurie 288/65, AL 

(740) Nazri Haxhiu 

GS1 Albania, Rr. Barrikadave, Pall i Ri 

mbi ish kinema '17 Nentori', Shk.3, Ap.4 

(511) 3  Detergjente, detergjente te 

lengshem me aroma te ndryshme, per 

pastrimin dhe zbardhje te pergjithshme.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1066 

(220)  11/12/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E kuqe; e kuqe e errët; e bardhë; 

gri; e zezë 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, 

ESKISEHIR, Turkey, TR 

(740) Krenar LOLOÇI 

Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, 

Tiranë, Shqipëri (Albania) 

(511) 30  Biskota; çokollata; pasta; 

biskota me kripë (krekërs); vaferë; kekë; 

tarta; ëmbëlsira (desserts), konkretisht, 

ëmbëlsira (desserts) të furrës, ëmbëlsira 

(desserts) me bazë mielli dhe çokollate, 

ëmbëlsira (desserts) mus, ëmbëlsira 

(desserts) akulli; akullore; akuj të 

ngrënshëm.      

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1072 

(220)  11/12/2019 

(540)   

 

M(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Store 

(591)  E zeze; e kuqe; e bardhe; gri 

(732)  BUZI SPORT SHPK 

Lagjja nr.11, Rruga Mustafa Varosh, 

Pallati nr.128, Kati i pare, Objekti nr.1, 

Durres-Shqiperi, AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi  

AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

(511) 35  Shërbime Hippermarketi, shitje 

me shumice dhe me pakice të produkteve 

të ndryshëm;marketing;demonstrim i 

mallrave;asistencë për menaxhim 

komercial apo industrial;shpërndarja e 

mostrave;reklamimi / 

publiciteti;marredheniet me 

publikun;organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose 

reklamuese;promovimi i shitjeve për të 

tjerët;organizimi i panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose 

reklamimi;reklamimi në internet në një 

rrjet kompjuterik;shërbime prokurimi për 

të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve 

për biznese të tjera];prezantimi i mallrave 

në media komunikimi, për qëllime të 

shitjes me pakicë;informacion tregtar dhe 

këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e 
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produkteve dhe shërbimeve;shërbimet e 

paraqitjes për qëllime reklamimi;marrja 

me qira e stendave të shitjes;shërbime të 

shitjes me pakicë për përgatitjet 

farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe 

furnizimet mjekësore;optimizimi i 

motorëve të kërkimit për promovimin e 

shitjeve;shërbime të ndërmjetësimit 

komercial;negocimi dhe përfundimi i 

transaksioneve tregtare për palët e 

treta;sigurimi i një tregu në internet për 

blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve;hartimi i materialeve 

reklamuese;promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve përmes sponsorizimit të 

ngjarjeve sportive.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1102 

(220)  23/12/2019 

(540)   

Novalac Premium 

Symbiotic 
 

(551) Marke fjalë 

(554) Marke individuale 

(300)  2019/19666  16/07/2019  ZA 

(526 ) premium 

(591)   

(732)  NOVA BRANDS S.A. 

24, avenue Emile Reuter L-2420 

Luxembourg, LU 

(740) Eno Dodbiba 

Rr. Naim Frasheri 60/3, Tirane 

(511) 5  Lëndë dietike për përdorim 

mjekësor; Shtesa ushqimore dietetike për 

qëllime mjekësore; Ushqim për bebe në të 

gjitha format; Ushqimi dhe substancat 

dietike për fëmijë; Formula e qumështit të 

foshnjës.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1145 

(220)  30/12/2019 

(540)   

ONE BUSINESS 
 

(551) Marke fjalë 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së 

hyrjes në rrjetet kompjuterike globale 

(380041); ofrimi I aksesit në databazë 

(380044); transmetimi I televizionit 

kabllor (380021); komunikimet me 

telegrame (380008); komunikimet 

nëpërmjet telefonit (380010); 

komunikimet nëpërmjet celularit 

(380022); komunikimet nëpërmjet 

terminale vetë kompjuterit (380023); 

komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra 

optike (380030); transmetimi I 

mesazheve dhe Imazheve nëpërmjet 

sistemit kompjuterik (380024); shërbimet 

elektronike online , shërbimet e 

telekomunikacionit (380036); transmetim 

faksimile (380026); marrja me qera e 

aparaturave faksimile (380031); 

informacion për telekomunikacionin 

(380027); ofrimi I dhomave të bisedave 

në internet (380043); dërgimi I 

mesazheve (380004); marrja me qera e 

aparaturave të dërgimit të mesazheve 

(380029); marrja me qera e modemeve 

(380032); shërbimet e agjencive të 

lajmeve (380012); ofrimi I forumeve 

online (380050); shërbimet pa tel, radio, 

television apo mjete të tjera 

telekomunikacioni (380028); transmetimi 

radio (380003); komunikimet radio 

(380052); transmetimi me satelitë 
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(380035); transmetimi I të dhënave 

(380051); marrja me qera e pajisje vetë 

telekomunikacionit (380033); ofrimi I 

kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbimet e blerjes nëpërmjet telefonit 

(380042); ofrimi I lidhjeve të 

telekomunikacionit me rrjetin global 

kompjuterik (380037); shërbimet e 

rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve 

(380038); shërbime telekonferencë 

(380039); shërbime telegrafi (380007); 

shërbime telefonike (380009); marrja me 

qera e telefonave (380034); transmetimi 

televiziv (380005); shërbimet teleks 

(380011); transmetimi I telegrameve 

(380006); transmetimi I postës 

elektronike (380025); transmetimi I 

kartolinave përshendetëse online 

(380046); transmetimi I dosjeve dixhitale 

(380047); ofrimi I aksesit të përdoruesit 

tek rrjetet kompjuterike globale (380040); 

transmetimi i videos sipas kërkesës 

(380053); shërbimet videokonferencë 

(380049); shërbimet e postës zanore 

(380045); transmetimet pa tel (380048);  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/82 

(220)  29/01/2020 

(540)   

WOODPECKER 
 

(551) Marke fjalë 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  COMMERCEE CORP SHPK 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, 

Dyqani Nr.11 , Tirane – Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

(511) 20  mobilje;mobilje zyre;mobilje 

shkollore;krevate;tavolina;dyert për 

mobilje;mobilje [dekorim];korniza 

foto;rafte [mobilje];stola [mobilje];rafte 

per  shishe;raftet e bibliotekave;pllaka 

pasqyre;dyshekë;dyshekë kashte;dyshekë 

ajri, jo për qëllime mjekësore;jastekë ajri, 

jo për qëllime 

mjekësore;jastëkë;krevate;shtretër druri.  

35  Sherbime shitje me shumice dhe 

pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te 

internetit te produkteve: Mobilje per 

shtepi, mobilje zyrash, mobilje 

restorantesh, mobilje per  hoteleri, 

aksesore dhe produkte per dekorime te 

ambienteve te brendshme dhe te jashtme, 

dysheke te te gjitha llojeve, krevate. 

produkte tekstile shtepiake, carcaf, 

guverta, jorgan, peshqira, mbrojtese 

dysheku, jastek, batanije, mobilje per 

shtepi, mobilje zyrash, mobilje 

restorantesh, mobilje per  hoteleri, 

aksesore dhe produkte per dekorime te 

ambienteve te brendshme dhe te jashtme; 

marketing; demonstrim i mallrave; 

asistencë për menaxhim komercial apo 

industrial; reklamimi / publiciteti; 

marrëdhëniet me publikun; organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; promovimi i shitjeve për të 

tjerët; organizimi i panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamimi; 

reklamimi në internet në një rrjet 

kompjuterik; shërbime prokurimi për të 

tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve 

për biznese të tjera]; prezantimi i 

mallrave në media komunikimi, për 

qëllime të shitjes me pakicë; informacion 

tregtar dhe këshilla për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; 

shërbimet e paraqitjes për qëllime 

reklamimi; marrja me qira e stendave të 

shitjes; optimizimi i motorëve të kërkimit 

për promovimin e shitjeve; shërbime të 

ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe 

përfundimi i transaksioneve tregtare për 

palët e treta; sigurimi i një tregu në 
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internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; hartimi i 

materialeve reklamuese; promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/98 

(220)  05/02/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) EST.; 2020 

(591)  Gold; 

(732)  Bio commerce international 

Tirane, Rruga Reshit Çollaku, Pallati 24 - 

Hyrja 12, Zyra Nr. 12, Zona kadastrale 

8380, Nr. i pasurisë 6/307-N22, AL 

(740) Ledio Laho 

Rr. Xhezmi Delli, P.8/1 - Sh.1 Ap. 5/b, 

Njesia Administrative, nr. 7, Tirane 

(511) 29  Fileta (Peshku —);Kos;Krem 

gjalpi;Mëlçi;Mish;Djathë;Gjalpë;Gjizë;Fr

uta, në kuti konserve;Fruta (Të 

kristalizuar —);Fruta të ngrira;Fruta, të 

zierë;Peshk, jo i 

gjallë;Qumësht;Salçiçe;Reçelra;Vezë;Kar

kaleca deti, jo të gjallë;Marmelatë;Mishra 

të kriposur;Ullinj, të konservuar;Vaj ulliri 

për ushqim  

30  Bimë kopshti, të konservuara 

[erëza];Drithëra;Erëza;Erëza për ti dhënë 

shije ushqimit;Mjaltë;Pije (Aromatizues, 

të ndryshëm nga esenca vajore, për —

);Pije (Me bazë çaji —);Pije (Me bazë 

kafeje —);Piper [erëza];Salca 

[erëzash];Sallata (Salca për —);Shafran 

[erëza];Çaj;Uthull  

31  Foragjere;Arra [fruta];Kafshe të 

gjalla;Bajame [fruta];Bimë;barishte 

kopshti, të freskëta;Bimë 

kacavjerrëse;Drithëra [fara];Fara 

bimësh;Fruta, të freskët;Gështenja, të 

freskëta;Kafshë (Të gjalla —);Kafshë të 

gjalla;Kastraveca;Kërpudha, të 

freskëta;Lajthi;Limona;Manaferra, fruta 

të freskëta;Ullinj, të freskët  

32  Lëng (Fruta —);Lëngje 

frutash;Lëngje perimesh [pije];Pije 

joalkoolike;Pije joalkoolike me lëngje 

frutash;Pije joalkoolike me bazë 

mjalti;Shurupe për pije;Ujë mineral 

[pije];Ujë soda;Ujra [pije]  

33  Ekstrakte alkoolike;   Konjak;  Alkool 

orizi;  Pije (Alkoolike —), përveç birrës;  

Raki dardhe;   Pijë të distiluara;   Verë;   

Pije (Alkoolike —) që përmbajnë fruta;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/210 

(220)  10/03/2020 

(540)   

VIRTUS 
 

(551) Marke fjalë 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  EBA 2020 

Rr. Andon Zako Cajupi, Zayed Center, 

Tirane, AL 

(740) Eris Hysi 

Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Nr. 

6, Hyrja 11, Ap.21, Tirane 

(511) 41  Sherbime lidhur me te gjitha 

format e edukimit te njerezve dhe 

trajnimit te kafsheve, sherbime te cilat 

kane per qellim zbavitjen, defrimin dhe 
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rikrijimin tek njerezit, prezantimi i 

punimeve artistike apo letrare tek publiku 

me qellim kulturor ose edukativ, edukim, 

sherbim per sigurimin e konviktit 

shkollor, dhenie me qira e aparaturave 

audio trajnim, organizimi dhe kryerja e 

kolokiumeve, organizimi i konkurseve, 

kurse me korespodence, informim mbi 

edukimin, provime edukimi, edukim 

praktik, dhenie me qira e sherbimeve te 

librarise, libraria online, shkrim i 

teksteve, organizim i trajnimeve, 

vocational training, sherbime mesimore, 

edukimi dhe instruktimi  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/211 

(220)  10/03/2020 

(540)   

UIRTUS 
 

(551) Marke fjalë 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  EBA 2020 

Rr. Andon Zako Cajupi, Zayed Center, 

Tirane, AL 

(740) Eris Hysi 

Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Nr. 

6, Hyrja 11, Ap.21, Tirane 

(511) 41  sherbime lidhur me te gjitha 

format e edukimit te njerezve dhe 

trajnimit te kafsheve, sherbime te cilat 

kane per qellim zbavitjen, defrimin dhe 

rikrijimin tek njerezit, prezantimi i 

punimeve artistike apo letrare tek publiku 

me qellim kulturor ose edukativ, edukim, 

sherbim per sigurimin e konviktit 

shkollor, dhenie me qira e aparaturave 

audio, trajnim, organizimi dhe kryerja e 

kolokiumeve, organizimi i konkurseve, 

kurse me korespodence, informim mbi 

edukimin, provime edukimi, edukim 

praktik, dhenie me qira e sherbimeve te 

librarise, libraria online, shkrim i 

teksteve, organizim i trajnimeve, 

vocational training, sherbime mesimore, 

edukimi dhe instruktimi  
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(210)  AL/T/ 2019/726 

(540)  ONE 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

NJESIA BASHKIAKE NR.11, 

RR.VANGJEL NOTI, NDERTESA 

NR.20, KODI 1026, LAPRAKE, 

TIRANE, AL 

(151)  15/04/2020 

(180)  09/08/2029 

(111)  20506 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  -Blu dhe blu e hapur me sfond të 

bardhë 

(740) ERION XHEPA 

RR VANGJEL NOTI, TEK TELEKOM 

ALBANIA SHA, TIRANE 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/988 

(540)  Bella Napoli 

(732)  Bella Napoli sh.p.k 

Kompleksi Dinamo, Kati 1, Objekt i 

ndertuar nga Shoqeria Fleg shpk, Tirane, 

AL 

(151)  16/04/2020 

(180)  05/11/2029 

(111)  20508 

(300)   

(510)  35  43, 

(526)  Restorant; Napoli 

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) XHENINA PASHAJ 

Rruga " Frosina Plaku ", Kompleksi 

"Magnet", Pallati "Helix", Kati 3, Ap.134, 

Tirane 

 

 
 
 
 

 

 


