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Kodet e shteteve
Afghanistan / Afganistani
Albania / Shqipëria
Algeria / Algjeria
Angola / Anguila
Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud
Argentina / Argjentina
Aruba / Aruba
Australia / Australia
Austria / Austria
Bahamas / Bahamas
Bahrain / Bahrein
Bangladesh / Bangladeshi
Barbados / Barbados
Belarus / Bjellorusia
Belgium / Belgjika
Belize / Belice
Benin / Benin
Bermuda / Bermuda
Bhutan / Bhutan
Bolivia / Bolivia
Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina
Botswana / Botsvana
Bouvet Islands / Ishujt Buver
Brazil / Brazili
Brunei Darussalam/Brunei Darusalem
Bulgaria / Bullgaria
Burkina Faso / Burkina Faso
Burma / Burma
Burundi / Burundi
Cambodia / Kamboxhia
Cameroon / Kameruni
Canada / Kanada
Cape Verde / Kepi i Gjelbër
Cayman Islands / Ishujt Kaiman
Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore
Chad/ Cadi
Chile / Kili
China / Kina
Colombia / Kolumbia
Comoros / Komoros
Congo / Kongo
Cook Islands / Ishujt Kuk
Costa Rica / Kosta Rika
Cote d’Invore / Bregu I Fildishte
Croatia / Kroacia
Cuba / Kuba
Cyprus / Qipro
Czech Republic / Republika Çeke
Denmark / Danimarka

AF
AL
DZ
AI
AG
AR
AW
AU
AT
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BA
BW
BV
BR
BN
BG
BF
MM
BI
KH
CM
CA
CV
KY
CF
TD
CL
CN
CO
KM
CG
CR
CI
HR
CU
CY
CZ
DK
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Djibouti / Xhibuti
Dominika / Domenika
Dominican Republic / Republika Domenikane
Ecuador / Ekuadori
Egypt / Egjipti
El Salvador / El Salvadori
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale
Erintrea / Erintrea
Estonia / Estonia
Ethiopia / Etiopia
Falkland Islans / Ishujt Malvine
Fiji / Fixhi
Findland / Findland
France / Franca
Gabon / Gaboni
Gambia / Gambia
Georgia / Gjeorgjia
Germany / Gjermania
Ghana / Gana
Giblartar / Gjibraltari
Greece / Greqia
Grenada / Granada
Guatemala / Guatemala
Guinea / Guinea
Guinea Bissau / Guinea Bisao
Guyana / Guajana
Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu
Hungary / Hungaria
Iceland / Islanda
India / India
Indonezia / Indonezia
Iran / Irani
Iraq / Iraku
Ireland / Irlanda
Israel / Israeli
Italy / Italia
Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia
Jordan / Jordania
Kazakhstan / Kazakistani
Kenya / Kenia
Kiribati / Kiribati
Korea / Korea
Kyrguzstan / Kirgistan
Kwait / Kuvaiti
Laos / Laosi
Latvia / Letonia
Lebanon / Libani

DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GD
GT
GN
GW
GY
HT
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT
JM
JP
JO
KZ
KE
KI
KR
KG
KW
LA
LV
LB
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Lesotho / Lesoto
Liberia / Liberia
Macau / Makau
Madagascar / Madagaskari
Malawi / Malavi
Malaysia / Malaizia
Maldives / Maldives
Mali / Mali
Malta / Malta
Marshall Islands / Ishujt Marshall
Mauritania / Mauritania
Mauritius / Mauritius
Mexico / Meksika
Monaco / Monako
Mongalia / Mongolia
Montserrat / Montserrati
Morocco / Maroku
Mozambique / Mozambiku
Myanmar / Myanmar
Namibia / Namibia
Nauru / Nauru
Nepal / Nepal
Netherlands / Hollanda
Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze
New Zealand / Zelanda e Re
Nicaragua / Nikaragua
Niger / Nigeri
Nigeria / Nigeria
Norway / Norvegjia
Oman / Omani
Pakistan / Pakistani
Palau / Palau
Panama / Panamaja
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re
Paraguay / Paraguai
Peru / Peruja
Philippines / Filipine
Poland / Polonia
Portugal / Portugalia
Qatar / Katari
Republik Of Moldova / Republika e Moldavise
Romania / Rumania
Russian Federation/Federata Ruse
Rwanda / Ruanda
Saint Helena / Shen Helena
Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis
Saint Lucia / Shen Lucia
Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet
Samoa / Samoa
San Marino / San Marino

LS
LR
MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MR
MU
MX
MC
MN
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO
OM
PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT
QA
MD
RO
RU
RW
SH
KN
LC
VC
WS
SM
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Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe
Saudi Arabia / Arabia Saudite
Senagal / Senegali
Seychelles / Sejshellet
Sierra Leone / Sierra Leone
Singapore / Singapori
Slovakia / Sllovakia
Slovenia / Sllovenia
Solomon Islans / Ishujt Solomone
Somalia / Somalia
South Africa / Afrika e Jugut
Spain / Spanja
Sri Lanka / Sri Lanka
Sudan / Sudani
Suriname / Surinami
Swaziland / Shvacilandi
Sweden / Suedia
Switzerland / Zvicra
Syria / Siria
Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda
Togo / Togo
Tonga / Tonga
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako
Tinisia / Tunizia
Turkey / Turqia
Turkmenistan / Turkmenistani
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko
Tuvalu / Tuvalu
Uganda / Uganda
Ukraine / Ukraina
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe
United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise
United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes
Uruguay / Uruguai
Uzbekistan / Uzbekistani
Vanuatu / Vanuatu
Vatican / Vatikani
Venezuela / Venezuela
Vietnam / Vietnami
Virgin Islands / Ishujt Virxhin
Yemen / Jemeni
Yugoslavia / Jugosllavia
Zaire / Zaireja
Zambia / Zambia
Zimbabwe / Zimbabve

ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
TW
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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(210) AL/T/ 2019/554
(220) 10/06/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) baby
(591) e zezë, e bardhë, blu e hapur, roze
(732) ESPANA - PHARM SHPK
Njesia Bashkiake Nr.11, Rruga Abdyl
Matoshi, Pallati 113, Kati I, Tirane,
Shqiperi,
AL
(740) Ardit Loloçi
Rr. Asim Vokshi, Nr.137,Tiranë
(511) 35 Shitje me shumicë dhe pakicë të
ushqimeve dhe suplementave ushqimore
për fëmijë;Shitje me shumicë dhe pakicë i
produkteve për fëmijë të porsalindur
konkretisht biberona, gjenjeshtar, ene
kushine, sterilizues biberonash elektrik,
ngrohes biberonash;Shitje me shumicë
dhe pakicë i produkteve kozmetike të
kujdesit për nëna dhe fëmijë, konkretisht
kremra, shampo, detergjent.

(210) AL/T/ 2019/785
(220) 10/09/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) net; Lidhu me fuqinë e fibrës
(591) e verdhë; e zezë
(732) Bleta shpk
Lagja nr.1, Rruga Taulantia, nr. Pallati
1048, Durres-Shqiperi , AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS,
Hyrja E, Kati 2,Ap 4
(511) 38 Shërbimet e telekomunikacionit
dhe shërbimet e kryqëzimit; transmetim
televiziv; shërbime telefonike; transmetim
pa tel (wireles); komunikime nga rrjetet
optike / komunikimet me fibra optike;
transmetim televiziv kabllor; informacion
në lidhje me telekomunikacionin; dhënie
me qira e modemeve; dhënie me qira e
pajisjeve të telekomunikacionit.

(210) AL/T/ 2019/786
(220) 10/09/2019
(540)

BletaNet
(551) Marke fjalë
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Net
(591)
(732) Bleta shpk
Lagja nr.1, Rruga Taulantia, nr. Pallati
1048,
Durres-Shqiperi,
AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS,
Hyrja E, Kati 2, Ap.4
(511) 38 Shërbimet e telekomunikacionit
dhe shërbimet e kryqëzimit; transmetim
televiziv; shërbime telefonike; transmetim
pa tel (wireles); komunikime nga rrjetet
optike / komunikimet me fibra optike;
transmetim televiziv kabllor; informacion
në lidhje me telekomunikacionin; dhënie
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me qira e modemeve; dhënie me qira e
pajisjeve të telekomunikacionit.

(210) AL/T/ 2019/789
(220) 11/09/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) magenta dhe e bardhë
(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 Akses në rrjetin ndërkombëtar
të kompjuterave; dhënia me qera e kohës
dhe aksesit në rrjetin ndërkombëtar të
kompjuterave; transmetime televizive
kabllore; transmetime radio; transmetime
televizive; komunikime telefonike me
celularë; dhënie interneti për dhoma
komunikimi të njohura si chat-rooms;
komunikime
nga
terminalet
kompjuterike; komunikime nëpërmjet
rrjetit të fibrave optike; komunikime me
telegrame; komunikime me telefon;
transmetime te imazheve dhe mesazheve
nëpërmjet shërbimeve kompjuterike;
komunikime
nga
terminalet
kompjuterike; shërbime të bordit për
buletinet
elektronike;
shërbimet
elektronike online; transmetime të
faksimileve; trasmetime të kartave të
urimit
online;
informacion
për
telekomunikacionin;
dërgimit
të
mesazheve; shërbimet e agjencive të
lajmeve;
komunikimet
nëpërmjet

10

telefonit;
komunikimet
nëpërmjet
celularit; komunikimet radio; mundësimit
të aksesit në bazën e të dhënave; ofrimi i
kanaleve të telekomunikacionit për
shërbimet e blerjes nëpërmjet teleblerjes;
mundësinë e telekomunikimeve në një
rrjet global kompjuterash; dhënien e
aksesit të përdoruesve në një rrjet global
kompjuterash; transmetimit me radio;
dhënia me qera e kohës së aksesueshme
në rrjetin global të kompjuterave; dhënia
me qera e aparateve të faksimileve;
dhënia me qera e aparateve të dërgimit të
mesazheve; dhënia me qera e Modemave; dhënia me qera e mjeteve të
telekomunikimit; marrja me qera e
telefonave; transmetimeve satellitore;
shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së
shërbimeve; shërbimet pa tel si radio,
television
apo
mjete
të
tjera
telekomunikacioni;
shërbime
të
telekonferencës; komunikime nëpërmjet
telegrameve; transmetime të telegrameve;
shërbime
telegrafike;
komunikime
telefonike; shërbime telefonike; shërbime
të teleblerjeve; transmetime televizive;
shërbime të teleteksit; transmetime të
dosjeve dixhitale; transmetimi i kartave të
urimit online; shërbime telefonike të
postës me zë; transmetime wireless;

(210) AL/T/ 2019/793
(220) 11/09/2019
(540)

PLANET SMART
(551) Marke fjalë
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A.
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20,
Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL
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(740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20,
Laprakë, Tiranë, Shqipëri
(511) 38 Akses në rrjetin ndërkombëtar
të kompjuterave; dhënia me qera e kohës
dhe aksesit në rrjetin ndërkombëtar të
kompjuterave; transmetime televizive
kabllore; transmetime radio; transmetime
televizive; komunikime telefonike me
celularë; dhënie interneti për dhoma
komunikimi të njohura si chat-rooms;
komunikime
nga
terminalet
kompjuterike; komunikime nëpërmjet
rrjetit të fibrave optike; komunikime me
telegrame; komunikime me telefon;
transmetime te imazheve dhe mesazheve
nëpërmjet shërbimeve kompjuterike;
komunikime
nga
terminalet
kompjuterike; shërbime të bordit për
buletinet
elektronike;
shërbimet
elektronike online; transmetime të
faksimileve; trasmetime të kartave të
urimit
online;
informacion
për
telekomunikacionin;
dërgimit
të
mesazheve; shërbimet e agjencive të
lajmeve;
komunikimet
nëpërmjet
telefonit;
komunikimet
nëpërmjet
celularit; komunikimet radio; mundësimit
të aksesit në bazën e të dhënave; ofrimi i
kanaleve të telekomunikacionit për
shërbimet e blerjes nëpërmjet teleblerjes;
mundësinë e telekomunikimeve në një
rrjet global kompjuterash; dhënien e
aksesit të përdoruesve në një rrjet global
kompjuterash; transmetimit me radio;
dhënia me qera e kohës së aksesueshme
në rrjetin global të kompjuterave; dhënia
me qera e aparateve të faksimileve;
dhënia me qera e aparateve të dërgimit të
mesazheve; dhënia me qera e Modemave; dhënia me qera e mjeteve të
telekomunikimit; marrja me qera e
telefonave; transmetimeve satellitore;
shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së
shërbimeve; shërbimet pa tel si radio,
television
apo
mjete
të
tjera
telekomunikacioni;
shërbime
të
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telekonferencës; komunikime nëpërmjet
telegrameve; transmetime të telegrameve;
shërbime
telegrafike;
komunikime
telefonike; shërbime telefonike; shërbime
të teleblerjeve; transmetime televizive;
shërbime të teleteksit; transmetime të
dosjeve dixhitale; transmetimi i kartave të
urimit online; shërbime telefonike të
postës me zë; transmetime wireless;

(210) AL/T/ 2019/804
(220) 11/09/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Magenta dhe e bardhë
(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 Akses në rrjetin ndërkombëtar
të kompjuterave; dhënia me qera e kohës
dhe aksesit në rrjetin ndërkombëtar të
kompjuterave; transmetime televizive
kabllore; transmetime radio; transmetime
televizive; komunikime telefonike me
celularë; dhënie interneti për dhoma
komunikimi të njohura si chat-rooms;
komunikime
nga
terminalet
kompjuterike; komunikime nëpërmjet
rrjetit të fibrave optike; komunikime me
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telegrame; komunikime me telefon;
transmetime te imazheve dhe mesazheve
nëpërmjet shërbimeve kompjuterike;
komunikime
nga
terminalet
kompjuterike; shërbime të bordit për
buletinet
elektronike;
shërbimet
elektronike online; transmetime të
faksimileve; trasmetime të kartave të
urimit
online;
informacion
për
telekomunikacionin;
dërgimit
të
mesazheve; shërbimet e agjencive të
lajmeve;
komunikimet
nëpërmjet
telefonit;
komunikimet
nëpërmjet
celularit; komunikimet radio; mundësimit
të aksesit në bazën e të dhënave; ofrimi i
kanaleve të telekomunikacionit për
shërbimet e blerjes nëpërmjet teleblerjes;
mundësinë e telekomunikimeve në një
rrjet global kompjuterash; dhënien e
aksesit të përdoruesve në një rrjet global
kompjuterash; transmetimit me radio;
dhënia me qera e kohës së aksesueshme
në rrjetin global të kompjuterave; dhënia
me qera e aparateve të faksimileve;
dhënia me qera e aparateve të dërgimit të
mesazheve; dhënia me qera e Modemave; dhënia me qera e mjeteve të
telekomunikimit; marrja me qera e
telefonave; transmetimeve satellitore;
shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së
shërbimeve; shërbimet pa tel si radio,
television
apo
mjete
të
tjera
telekomunikacioni;
shërbime
të
telekonferencës; komunikime nëpërmjet
telegrameve; transmetime të telegrameve;
shërbime
telegrafike;
komunikime
telefonike; shërbime telefonike; shërbime
të teleblerjeve; transmetime televizive;
shërbime të teleteksit; transmetime të
dosjeve dixhitale; transmetimi i kartave të
urimit online; shërbime telefonike të
postës me zë; transmetime wireless;

(210) AL/T/ 2019/895
(220) 04/10/2019
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(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e zezë
(732) Joni Peci Store
Tirane, Rr. ''Reshit Çollaku'', Pallati
0,9,118, Shallvare, AL
(740) Aelita Mani
Rruga: "Besim Imami", Nr. 76, Tiranë,
Shqipëri
(511) 24 Tekstile dhe zëvendësues të
tekstileve; shami prej tekstili
25 Veshje trupi, veshje këmbe, veshje
koke; kostume, këmisha me mëngë të
gjata dhe të shkurtra, xhaketa, pantallona,
xhupa, pardesy, pallto, kollare, rripa,
fustane, bluza me mëngë të shkurtra,
bluza me mëngë të gjata, këpucë.
26 Dantella, bishtalec dhe qëndisje, dhe
shirita dhe fjongo; butona, grepa dhe
sytha, kunja dhe gjilpëra; lule artificiale;
dekorimet e flokëve; flokë të rremë.
Rripa, aksesorë për veshje, butona, pupla
për veshje, mbërtheca për veshje, butona
si aksesore për veshje, dantella,
zbukurime për veshje.
35
Reklama;menaxhim
biznesi;administrim biznes;funksionet e
zyrës, administrim i urdhërave të blerjes,
reklama dhe publicitet, asistencë për
menaxhimin tregtar ose industrial,
informacion dhe këshilla tregtare për
konsumatorët në zgjedhjen e produkteve
dhe shërbimeve, sigurim i informacionit
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të biznesit përmes një faqe në internet,
shërbime të marrdhënieve mediatike,
modelimi për reklamimin ose promovim
të shitjeve, reklamimi në internet në një
rrjet
kompjuterik,
organizimi
i
ekspozitave për qëllime komerciale ose
reklamimi, organizim i shfaqeve të modës
për qëllime promovuese, reklamimi në
natyrë, shërbime të jashtme[ndihme
biznesi], konsulence për menaxhimin e
personelit, promovim i mallrave dhe
shërbimeve përmes sponsorizimit të
ngjarjeve sportive, marrdhëniet me
publikun, promovimi i shitjeve për të
tjerët,
kërkim
im
sponsorizimit,
marketing i synuar, rifreskim i reklamave.
40
Trajtim i materialeve, prerja e
rrobave/ pëlhurave/ cohave, modelimi i
pellushëve, rrobaqëpsia me porosi,
montim me porosi të materialeve për të
tjerët, qepje rrobash, mbushja e rrobave/
veshjeve/
xhupave,
planifikimi
i
materialeve, veshje e lëkurës, ngjyrosje
tekstili, trajtim i tekstilit / trajtim i
rrobave.

(210) AL/T/ 2019/913
(220) 10/10/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) EAU DE PARFUM; NATURAL
SPRAY; 100ml e; 3.4FL.OZ
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(591) e bardhë; e zezë
(732) Joni Peci Store
Tirane, Rr ''Reshit Çollaku'', Pallati
0/09/118, Shallvare, AL
(740) Aelita Mani
Rr ''Besim Imami'', Nr.76, Tirane
(511) 3 kozmetikë dhe produkte tualeti
pa
medikamente;dentifrike
pa
mjekime;parfumeri,
vajra
esencialë;preparate
zbardhues
dhe
substanca të tjera për përdorim
lavanderi;përgatitje pastrimi, lustrimi,
pastrimi
dhe gërryes.
Qelibar
[parfum];parfume;përgatitje
tymosjeje
[parfumesh];ekstrakte
lulesh
[parfumesh];baza per parfume lulesh,
vajra për parfume dhe fragranca
parfumesh, paketime te vogla me parfum
te thate per te linjta;përgatitjet për
aromatizimin e ajrit;aromatikë [vajra
esencialë];shpërndarësit e aromave të
ajrit;esence vaji nergamot;deodorantë për
qëniet njerëzore ose për kafshët;vajra
esencialë të drurit të kedrit;vajra esencialë
të limonit;vajra esencialë / vajra
eterikë;vajra esencialë të limonit;esenca
eterike, vaj esencial bajameje;geraniol
(fragrance likuide prezente ne esencat
vajore e disa luleve);ekstrakte bimore për
qëllime kozmetike;vaj jasemini, jonone
[parfumeri];vaj
livande,
uje
livande;locione
për
qëllime
kozmetike;esence vajore nenexhiku ,
nenexhik për parfumeri;arome myshku
per
parfumeri;vajra
për
qëllime
kozmetike, vajra për aromat dhe
parfume;potpurri
aromash;arome
trendafili;dru
aromatik;ujë
aromatik;artikuj
kozmetike;përgatitjet
kozmetike për kujdesin e lëkurës;esence
vajore bergamot (nga familja e
agrumeve);qumësht bajame për qëllime
kozmetike;parfumeri;parfume
35
Reklama; menaxhim biznesi;
administrim biznes; funksionet e zyrës,
administrim I programeve të shpeshta të
fluturimeve; administrimi i programeve të
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besnikërisë së konsumatorit; përpunimi
administrativ i porosive të blerjes;
reklamimi; marrja me qira e hapësirës
reklamuese; marrja me qira e e kohës së
reklamimit në median e komunikimit;
shërbimet e agjencisë së reklamimit;
marrja me qira e kohës së reklamimit në
median e komunikimit; marrja me qira e
tabelave [bordet e reklamimit]; ndihmë
për menaxhimin e biznesit; konsulencë
për menaxhimin e biznesit; hulumtim
biznesi; shërbime këshilluese për
menaxhimin e biznesit; menaxhimin e
biznesit të artistëve interpretues; shërbime
të agjensisë së informacionit tregtar;
shërbime të ndërmjetësimit tregtar;
konsulencë në lidhje me strategjitë e
komunikimit në marrëdhëniet me
publikun;
konsulencë në lidhje me
strategjitë e komunikimit reklamues;
analiza e çmimit të kostos; hartimi I
materialeve reklamuese; reklamimi i
drejtpërdrejtë i postës; shpërndarja e
çështjes së reklamimit; shërbimet e
paraqitjes për qëllime reklamimi;
studimet e tregut; hulumtimi i
marketingut; shërbimet të marrdhënieve
mediatike ; modelim për reklamim ose
promovim të shitjeve; marrja me qira e
pajisjeve të zyrës në ambjentet e
bashkëpunimit; organizimi i ekspozitave
për qëllime komerciale ose reklamimi;
organizim i shfaqeve të modës për
qëllime promovuese, reklamimi në
natyrë; menaxhimi i jashtëm i
administruar për kompanitë, , marrdhëniet
me publikun; botimi i teksteve të
publiciteteve; qira material për reklamim;
reklamat në radio; promovim i shitjeve
për të tjerët; marrja me qira e stendave të
shitjes;
skenarizimi
për
qëllime
reklamimi; marketing i synuar; shërbimet
e telemarketingut; reklamat televizive;
shkrimi i teksteve të publicitetit;
reklamimi
televiziv;
azhumimi
i
materialit reklamues; shkrimi i teksteve të
publicitetit;
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39
Transport;paketim dhe ruajtje e
mallrave;marrëveshje udhëtimi;shërbimet
e dërgimit të mallrave, paketimin e
mallrave, ruajtja e mallrave, magazinim I
mallrave,
mbeshtjellje
dhuratash.
41
Edukimi; sigurimi i trajnimit;
aktivitete
sportive
dhe
kulturore,
argëtuese; Trajnim, shërbime argëtuese,
informacion argëtues, organizim i
shfaqjeve, organizim i shfaqjeve të modës
për qëllime argëtimi;

(210) AL/T/ 2019/964
(220) 30/10/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Market; Green
(591) JESHILE; GRI; E BARDHE
(732) Green Market Group
Njesia bashkiake Nr.5, Rruga ''Skender
Luarasi'', pallati Erald nr.1, zona
kadastrale 8270, nr pasurie 8/152+1, N1,
kati 1, TIRANE, Shqiperia, AL
(740) Galinija Gjoni
Rr. " Pjetër Bogdani", Tiranë,Shqipëri
(511) 35 Shërbime Marketi, shitje me
shumicë dhe me pakicë të produkteve të
ndryshëm si: produkte ushqimore,
produkte kosmetike, produkte pastrimi,
produkte për kujdesje ndaj shëndetit,
produkte dhe pajisje elektroshtëpiake,
produkte dhe pajisje elektrike, produkte
dhe pajisje hidraulike, produkte dhe
pajisje ndërtimi, produkte dhe pajisje
telekomunikacioni, produkte dhe pajisje
për arredime shtëpiake dhe biznesi,
produkte dhe pajisje kompjuterike,
produkte dhe pajisje kamera të sigurisë,
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sisteme
alarmi,
sisteme
kontrolli
hyrjedalje, sisteme telefonike, sisteme
parkimi, sisteme audio, sisteme dhe
produkte
te
IT;
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];
organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale ose reklamuese; marketing;
demonstrim i mallrave; asistencë për
menaxhim komercial apo industrial;
informacion tregtar dhe këshilla për
konsumatorët në zgjedhjen e produkteve
dhe shërbimeve

(210) AL/T/ 2019/1016
(220) 15/11/2019
(540)

publikimi në internet i publikimeve
elektronike;
organizim
konkursesh
[edukuese ose argëtuese]; raportim
fotografik; botim tekstesh, përveç
teksteve publicitare.

(210) AL/T/ 2019/1131
(220) 30/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) wine
(591) e zezë; rozë
(732) Alehandro Distribuzione
Tirane, Baldushk, Nr. pasurie 2/17, AL
(740) Stela Uruci
RR.GJON BUZUK 94/1, NJESIA 8,
TIRANE
(511) 33 Vere

(210) AL/T/ 2019/1133
(220) 30/12/2019
(540)
(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E kuqe; e bardhë; E zezë
(732) Të Bashkuar Pro Kauzës LGBT në
Shqipëri (ProLGBT)
Rr. Mine Peza, Pall. 208, Shk. 2, Apt. 13,
Tiranë, Shqipëri, AL
(740) Krenar Loloçi
Rr. ''Ibrahim Rugova'', Pall.1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 41
Informacione edukative;
shërbime të reporterëve të lajmeve;

15

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) wine spirits; since 2001; group
(591) e zeze; roze
(732) Alehandro Distribuzione
Tirane, Baldushk, Nr pasurie 2/17, AL
(740) Stela Uruci
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RR. GJON BUZUKU 94/1, NJESIA NR.
8, TIRANE
(511) 33 Vere dhe pije alkoolike, te
distiluara.

(210) AL/T/ 2019/1134
(220) 30/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) wine shop; wine spirits
(591) e verdhë
(732) Alehandro Distribuzione
Tirane, Baldushk, Nr pasurie 2/17, AL
(740) Stela Uruci
RR.GJON BUZUKU 94/1, NJESIA 8,
TIRANE
(511) 33 Vere dhe pije alkoolike

(210) AL/T/ 2020/32
(220) 16/01/2020
(540)
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(732) Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Tower, Airport Road P.O.
Box 22550 Doha, Qatar,, QA
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 16
Karta biznesi (kartvizita),
revista, bileta, blloqe shënimesh.
39
Transportim; paketimi dhe
magazinimi i mallrave; organizimi i
udhëtimeve, domethënë transporti ajror,
organizimi i shëtitjeve me anije,
organizimi i turneve, rezervimi i vendeve
për udhëtim, shërbime të postës së
shpejtë, transporti i udhëtarëve, rezervimi
i transportit të udhëtarëve, informacioni
për transportin e udhëtarëve.

(210) AL/T/ 2020/51
(220) 22/01/2020
(540)

REIGN INFERNO
(551) Marke fjalë
(554) Marke individuale
(300) 88/568170 06/08/2019 US
(526 )
(591)
(732) Reign Beverage Company LLC
1547 N. Knowles Ave., Los Angeles,
California 90063, , US
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk.
C, Nr.2/1, Tirane
(511) 32 Pije energjike; Pije freskuese;
Pije sporti

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) "QATAR", "AIRWAYS"
(591) Gri; e zezë; e bardhë

(210) AL/T/ 2020/52
(220) 22/01/2020
(540)

17
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ARCHITECTS
(591)
(732) Geri Lika
Rruga "Zihni Sako", Nd.22, H.2, Njësia
Administrative nr.3, Tiranë, AL
(740) GERI LIKA
Rruga "Zihni Sako", Nd.22, H.2, Njësia
Administrative nr.3
(511) 42
shërbime arkitekture;
konsulencë arkitekture; dizenjime të
brendshme; dizenjime për dekore të
brendshme; konsulencë për dizenjim
website;
stilizim [dizajn industrial];
dizenjime
grafike
të
materialeve
promocionale; dizenjime artisike grafike;
krijimi dhe dizenjimi i websiteve
[shërbime
të
teknologjisë
së
informacionit]

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Belle
(591) E bardhe; E zeze.
(732) Shpetim Dani
Rruga ''Artan Lenja'', kompleksi ''Garden
Turdiu'', Kulla e Pare, Nr.7, AL
(740) Shpetim Dani
Rruga ''Artan Lenja'', kompleksi ''Garden
Turdiu'', Kulla e Pare, Nr.7
(511) 43 Sherbime hoteli; sherbime bari;
sherbime kafeterie; rezervim hoteli;
dhenie me qira e sallave te takimeve;
sherbim restoranti; rezervime per qendrim
te perkohshem;

(210) AL/T/ 2020/54
(220) 23/01/2020
(540)

OUTRANK
(210) AL/T/ 2020/53
(220) 22/01/2020
(540)

(551) Marke fjalë
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268,, US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 5 Insekticid për përdorim bujqësor.
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(210) AL/T/ 2020/55
(220) 23/01/2020
(540)

SIDEARM
(551) Marke fjalë
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, , US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 5 Insekticid për përdorim bujqësor.

(210) AL/T/ 2020/57
(220) 23/01/2020
(540)

(740) Gentian Kajo
RR. Andon Zako Çajupi, Pallatet
Aviacioni Vjetër, 7/24, Tirane
(511) 36 Sherbime te agjensise per
pasurive e paluajtshme; Sherbime te
dhenies se informacionit permes internetit
mbi pasurite e paluajtshme; Sherbime te
menaxhimit te pasurive te paluajtshme;
Sherbime keshillimi mbi pasurite e
paluajtshme.

(210) AL/T/ 2020/58
(220) 23/01/2020
(540)

DOLOREX
(551) Marke fjalë
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
Bosnalijek, farmaceutska i
hemijska industrija, dioničko društvo
Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, , BA
(740) Fatos Dega
Rr.Nikolla Tupe, N.2, H.4, A.30, Tiranë
(511) 5 Prodhime farmaceutike.

(210) AL/T/ 2020/59
(220) 23/01/2020
(540)
(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) TIRANA ESTATE
(591) Blu; Bojeqielli; E bardhe.
(732) Gentian Kajo and Helen Gjuzi
RR. Andon Zako Çajupi, Pallatet
Aviacioni Vjetër, 7/24, Tirane, AL ;RR.
Andon Zako Çajupi, Pallatet Aviacioni
Vjetër, 7/24, Tirane, AL

CITALEA
(551) Marke fjalë
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
Bosnalijek, farmaceutska
hemijska industrija, dioničko društvo
Jukićeva 53, 71000 Sarajevo,, BA
(740) Fatos Dega

i
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Rr.Nikolla Tupe, N.2, H.4, A.30, Tiranë
(511) 5 Prodhime farmaceutike.

(210) AL/T/ 2020/60
(220) 23/01/2020
(540)

LUMINEL
(551) Marke fjalë
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
Bosnalijek, farmaceutska i
hemijska industrija, dioničko društvo
Jukićeva 53, 71000 Sarajevo,, BA
(740) Fatos Dega
Rr.Nikolla Tupe, N.2, H.4, A.30, Tiranë
(511) 5 Prodhime farmaceutike.

(210) AL/T/ 2020/67
(220) 27/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Purification
(591) Blu
(732) NAFIE SALIHAJ
Tirane Kashar Mezez Autostrada TiranëDurres, km.2, Lagjia '' Mezez", Ndertese
private 2-kateshe, Kati 2, Zone Kadastrale
Nr.2679, Numer Pasurie 51/123, AL
(740) NAFIE SALIHAJ

Tirane Kashar Mezez Autostrada TiranëDurres, km.2, Lagjia '' Mezez", Ndertesë
private 2-kateshe.
(511) 11 Aparatet dhe instalimet për
ndriçimin, ngrohjen, ftohjen, gjenerimin e
avullit, gatimin, tharjen, ventilimin,
furnizimin me ujë dhe për qëllime
sanitare;instalimet
e
filtrimit
të
ajrit;aparate
për
pastrimin
e
ajrit;sterilizues ajri;filtra për ujë të
pijshëm;aparate dhe makina për pastrimin
e ujit; aparate për purifikimin e ujit.

(210) AL/T/ 2020/155
(220) 25/02/2020
(540)

Diyatix
(551) Marke fjalë
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi
Istinye Mah. Balabandere Cad. No: 14,
34460 Sariyer/Istanbul, Turkey, TR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 5 Produkte farmaceutike, preparate
mjekësore dhe veterinare; preparate
sanitare për qëllime mjekësore; ushqime
dhe substanca dietetike të përshtatura për
përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim
për bebe; suplemente dietik për njerëz
dhe kafshë; leukoplaste, materiale për
fashim; material për mbushjen e
dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues;
preparate për shkatërrimin e parazitëve;
fungicide, herbicide.
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(210) AL/T/ 2020/156
(220) 25/02/2020
(540)

Camilla
(551) Marke fjalë
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi
Istinye Mah. Balabandere Cad. No: 14,
34460 Sariyer/Istanbul, Turkey, TR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 5 Produkte farmaceutike, preparate
mjekësore dhe veterinare; preparate
sanitare për qëllime mjekësore; ushqime
dhe substanca dietetike të përshtatura për
përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim
për bebe; suplemente dietik për njerëz
dhe kafshë; leukoplaste, materiale për
fashim; material për mbushjen e
dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues;
preparate për shkatërrimin e parazitëve;
fungicide, herbicide.

(210) AL/T/ 2020/157
(220) 25/02/2020
(540)

Venomia
(551) Marke fjalë
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi
Istinye Mah. Balabandere Cad. No: 14,
34460 Sariyer/Istanbul, Turkey, TR
(740) Krenar Loloçi
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Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 5 Produkte farmaceutike, preparate
mjekësore dhe veterinare; preparate
sanitare për qëllime mjekësore; ushqime
dhe substanca dietetike të përshtatura për
përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim
për bebe; suplemente dietik për njerëz
dhe kafshë; leukoplaste, materiale për
fashim; material për mbushjen e
dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues;
preparate për shkatërrimin e parazitëve;
fungicide, herbicide.

(210) AL/T/ 2020/183
(220) 05/03/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) tv
(591) e zezë; koral; ; e kaltër; rozë;
(732) JONELA NDONE
Njësia bashkiake nr.10, Mujo Ulqinaku
27/1 13, Tiranë, AL
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1,
Ap.19,2 D2 familjare
(511) 9
Aplikacionet e programeve
kompjuterike, të shkarkueshëm; Software
kompjuterik, i regjistruar; Platformat e
programeve kompjuterike, të regjistruar
apo
të
shkarkueshëm;
Software
kompjuterik për lojëra, i regjistruar;
Software kompjuterik për lojëra, i
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shkarkueshëm; Skedarë muzikorë të
shkarkueshëm;
28 Lojëra & lodra; aparate për videolojëra;
38
transmetime radio; komunikime
përmes radios; transmetime televizive.
41 Edukim; aktivitete argëtuese, sportive
dhe kulturore; sherbime argetimi;
prodhim filmash, përveç atyre reklamues;
prodhim muzike; sigurimi i videove
online, jo të shkarkueshme; sigurimi i
muzikes online, jo të shkarkueshme;
argëtim përmes radios.

(210) AL/T/ 2020/267
(220) 10/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Extra
(591) blu; e bardhë; e verdhë; blu e errët;
(732) ESSI" SH.P.K
LLAPUSHNIK-GLLOGOVC-KOSOVA,
KS
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 30 Kripë, erëza, erëza pikante,
barishte të konservuara; salca për sallatë;
piper; salcë molle [erëza]; preparate
aromatike për ushqime; kripë për gatim;
salcë boronice [erëza]; krem tartari për
qëllime kulinarie; salcë kerri [erëza

21

pikante]; esenca për artikuj ushqimor,
përveçse esenca eterike dhe vajra
esencial;
substanca
ushqimore
aromatizuese për ushqim, përveçse vajra
esencial; fara liri për qëllime kulinarie
[erëza]; erëza djegëse; salca [erëza];
preparate vegjetale për përdorim si
zëvendësues të kafes.
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MARKA TË REGJISTRUARA
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(210) AL/T/ 2018/257
(540) NAKED 100
(732) the Schwartz E Liquid
7351 Garden Grove Boulevard, Suite A,
Garden Grove CA 92841, AL
(151) 12/05/2020
(180) 12/03/2028
(111) 20565
(300)
(510) 34 35,
(526)
(591) -blu; gri
(740) Serjan Avdullau
Rr.Medar Shtylla, P.43, Sh.3, K.7, Ap.25

(210) AL/T/ 2019/438
(540) Sinner wear
(732) Genc Reli
Bulevardi Zogu i Pare, pallati 3, shkalla
1, Apartamenti 23, Tirane, AL
(151) 11/05/2020
(180) 06/05/2029
(111) 20557
(300)
(510) 25,
(526) wear
(591) -e bardhë; e zezë
(740) Genc Reli
Bulevardi Zogu i Pare, pallati 3, shkalla
1, Apartamenti 23

(210) AL/T/ 2019/547
(540) ONMAKS
(732) ALADDIN EXPRESS
Tiranë / Rr_Kavajës / Pallati Nr: 217
shkalla 1/Apartamenti Nr 2, AL
(151) 11/05/2020
(180) 10/06/2029
(111) 20555
(300)
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(510) 35,
(526)
(591) (740) Arbër Meçi
Tiranë / Rr_Kavajës / Pallati Nr:217
shkalla 1/Apartamenti Nr 2

(210) AL/T/ 2019/566
(540)
AT&C Albanian Tax &
Consulting
(732) ERJOL HOXHAJ
Njësia Administrative Nr. 2, Rruga Budi,
Pallati "ROGERD", Kati I-rë, N35, Zyra
Nr. 1, Tiranë., AL
(151) 11/05/2020
(180) 14/06/2029
(111) 20553
(300)
(510) 35 41,
(526)
Albanian Tax & Consulting;
Studio Eksperti Kontabel
(591)
-e kuqe; jeshile; e verdhe;
bojeqielli; e zeze; e bardhe
(740) BLERINA REXHEPAJ
Rr.Donika Kastrioti,P .14. Ap.7/b Tirane

(210) AL/T/ 2019/685
(540) PC
(732) Pierre Cardin
59 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008
Paris, FR
(151) 11/05/2020
(180) 24/07/2029
(111) 20556
(300)
(510) 24,
(526)
(591) -e zeze; e bardhe
(740) Vjollca SHOMO

Buletini i Pronësisë Industriale

Euromarkpat
Albania
sh.p.k,
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

Rr.

(210) AL/T/ 2019/695
(540) Hiit Albania
(732) Qemal Hajrullai
Rruga ''Shkelqim Fusha", pallati "Lika",
kati I, Farke, SELITE, Tiranë, AL
(151) 11/05/2020
(180) 30/07/2029
(111) 20552
(300)
(510) 41,
(526) Albania
(591) -E kuqe; e bardhë; e zezë
(740)

(210) AL/T/ 2019/697
(540)
GPh
GENSENTA
PHARMACEUTICALS
(732)
AMGEN İLAÇ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
İş Kuleleri Levent Mah. Meltem Sokak
No: 10 Kule: 2 Kat: 25, 4. Levent
Beşiktaş İstanbul, TURKEY, TR
(151) 11/05/2020
(180) 31/07/2029
(111) 20554
(300) 2019/20779 28/02/2019 TR
(510) 5, 10, 35, 41, 42 44,
(526) PHARMACEUTICALS
(591) -BLU; BLUE HAPUR
(740) Vjollca Kryeziu
Rruga ''Idriz Dollaku'', P. 5, Sh. 2,Tirane,
Kutia postare 8198,

(210) AL/T/ 2019/846
(540) COLGATE SMILE FOR GOOD
(732) Colgate-Palmolive Company, a
Delaware corporation
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300 Park Avenue, New York, New York
10022, US, US
(151) 12/05/2020
(180) 23/09/2029
(111) 20563
(300)
(510) 3 21,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk.
C, Nr.21/1, Tirane

(210) AL/T/ 2019/850
(540) COLGATE DOLPHIN
(732) Colgate-Palmolive Company, a
Delaware corporation
300 Park Avenue, New York, New York
10022, USA, US
(151) 12/05/2020
(180) 25/09/2029
(111) 20564
(300)
(510) 3,
(526)
(591) -E kuqe; e bardhë; bojëqielli; blu; e
zezë
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk.
C, Nr.21/1, Tirane

(210) AL/T/ 2019/851
(540) COLGATE KOALA
(732) Colgate-Palmolive Company, a
Delaware corporation
300 Park Avenue, New York, New York
10022, USA, US
(151) 12/05/2020
(180) 25/09/2029
(111) 20559
(300)
(510) 3,

Buletini i Pronësisë Industriale

(526)
(591) -E kuqe; e bardhë; portokalli; kafe;
jeshile; e zezë; gri
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C,
Nr.2/1, Tirane

(210) AL/T/ 2019/852
(540) COLGATE CAT
(732) Colgate-Palmolive Company, a
Delaware corporation
300 Park Avenue, New York, New York
10022, USA, US
(151) 12/05/2020
(180) 25/09/2029
(111) 20558
(300)
(510) 3,
(526)
(591) -E kuqe; e bardhë; kafe; e zezë;
blu; portokalli
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C,
Nr.2/1, Tirane

(210) AL/T/ 2019/853
(540) COLGATE PANDA
(732) Colgate-Palmolive Company, a
Delaware corporation
300 Park Avenue, New York, New York
10022, USA, US
(151) 12/05/2020
(180) 25/09/2029
(111) 20562
(300)
(510) 3,
(526)
(591) -E kuqe; e bardhë; e zezë; gri;
jeshile
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C,
Nr.2/1, Tirane
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(210) AL/T/ 2019/854
(540) COLGATE MONKEY
(732) Colgate-Palmolive Company, a
Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, New York
10022, USA
, US
(151) 12/05/2020
(180) 25/09/2029
(111) 20561
(300)
(510) 3,
(526)
(591) -E kuqe; e bardhë; kafe; e verdhë; e
zezë; blu; jeshile; portokalli
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1, Tirane

(210) AL/T/ 2019/855
(540) COLGATE UNICORN
(732) Colgate-Palmolive Company, a
Delaware corporation
300 Park Avenue, New York, New York
10022, USA, US
(151) 12/05/2020
(180) 25/09/2029
(111) 20560
(300)
(510) 3,
(526)
(591) -E Kuqe; e bardhë; blu; jeshile; e
verdhë; roz; lejla; portokalli
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C,
Nr.2/1, Tirane

