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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/ 2019/103
(220) 04/02/2019
(540)

AL-FA FRESH
SHISHA.AL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) AL; SHISHA
(591)
(732) Al-Fa Fresh Shisha.al
Rruga "Murat Toptani", Gjergji Center,
kati I 6, Tirane, AL
(740) Drini Hameti
Tirane
(511) 19
Tuba të ngurtësuar të
transportueshëm

(210) AL/T/ 2019/405
(220) 18/04/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Balkan
(591) e kuqe; portokalli; e verdhe;
bojeqielli; blu; violet; e zeze
(732) Albanian Center of Audio Visual
& Cinematography
Rr. Dervish Hima, Pll Ambasador 3,
Tirane, AL
(740) Rafaela Rica
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Rr.Margarita Tutulani, pll.Melrose, lagjia
8
(511)
41
Prezantime
kinematografike/prezantime
teatrale;
prodhimi i filmit, përveç filmave
reklamues.

(210) AL/T/ 2019/454
(220) 14/05/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) gri; e kuqe; e zezë; e bardhë
(732) Radio Televizioni Shqiptar
Rruga ''Ismail Qemali'', NR.11, Tirane,
Shqiperi, AL
(740) Erisilva Spahiu
Radio Televizioni Shqiptar, Rruga ''Ismail
Qemali'', NR.11, Tirane, Shqiperi
(511) 9
Aparate dhe instrumenta
shkencore, detare, vëzhguese, fotografike,
kinematografike,
optike,
peshuese,
matëse,
sinjalizuese,
kontrolluese
(mbikqyrese);aparate dhe instrumente për
shpëtimin
e
jetës
dhe
mësimdhënie;aparate dhe instrumente për
përcimin, ndryshimin, transformimin,
grumbullimin,rregullimin
ose
kontrollimin e energjisë elektrike;aparate
rregjistrimi,transmetimi ose riprodhimi të
zërit ose imazheve, transportuesit e të
dhënave
magnetike;disqe
regjistrimi;disqe kompakte;DVD dhe
media
të
tjera
digjitale
regjistrimi;mekanizma për aparate që
vihen në punë me monedhë; kasa
regjistruese;makina llogaritëse;paisjet e
përpunimit
të
të
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dhënave;kompjutera;programe
kompjuterike;aparate për shuarjen e
zjarrit.
35
Reklama; menaxhim biznesi;
administrim biznesi; shërbime zyre.
38 Telekomunikacion
41
Edukimi;ofrimi
i
trajnimit;argëtime;aktivitete sportive dhe
kulturore.
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per qellime komerciale ose reklamuese;
marketing;demostrim i mallrave;asistence
per
menaxhim
komercial
apo
industrial;informacion tregtar dhe keshilla
per konsumatoret ne zgjedhjen e
produkteve dhe sherbimeve.

(210) AL/T/ 2019/782
(220) 09/09/2019
(540)
(210) AL/T/ 2019/721
(220) 07/08/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) dent
(591) e kuqe; e bardhe
(732) Albadent Group
Tirane, Rruga Allaman Dervishi, Perballe
Casa Italia, Prane Mbikalimit, AL
(740) Kliton Stefani
Rruga e Kavajes Nr.75/1, Tirane
(511) 35 Shërbime shitje me shumicë
dhe pakicë në dyqane dhe nëpërmjet
faqeve të internetit të produkteve si:
aparatura,produkte dhe materiale dentare,
produkte
mjeksore
dhe
farmaceutike,ilace,produkte
kozmetike,paisje
mjeksore
dhe
laboratorike,preparate
sanitare
per
qellime mjekesore, ushqime dietike dhe
substanca te pershtatshme per perdorim
mjekesor dhe veterinar, ushqime per
foshnja, dieta plotesuese per njerezit dhe
kafshet, paisje fizioterapeutike dhe
ortopedike;sherbime te ndermjetesimit
komercial;prezantimi i mallrave ne media
komunikimi, per qellime te shitjes me
pakice;sherbime prokurimi per te tjeret
[blerja e mallrave dhe sherbime per
biznese te tjera]; organizmi i ekspozitave

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) gri; blu
(732) C.T.F MILLEBOLLE SRL
Via Martini 1 41037 Quarantoli
Mirandola, Modena, Itali, IT
(740) Kostina Prifti
Rruga Themistokli Gërmenji, Godina
Pegaso, kati 7, zyra nr.30, Tiranë,
Shqipëri
(511) 37 qira e makinave larëse lavenderi

(210) AL/T/ 2019/856
(220) 26/09/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
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(526 ) Tregu Ditor
(591) portokalli; jeshile; e zeze
(732) Tregu Ditor shpk
Lagjia "Bishanak", Rruga ''Skenderbeu",
prone private me zone kadastrale 8532,
Fier, AL
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" ,
shkalla 5, apt.25, Tirane
(511) 3 Preparate zbardhues; preparate
per larje, preparate pastrimi; preparate
lustruese; preparate per kruarje; preparate
abrazive, preparate per pastrimin e
furrave; preparate per pastrimin e
piletave; preparate per pastrimin e
dyshemese; preparate per pastrimin e
qelqit; preparate per pastrimin e tapeteve;
preparate pastrimi per perdorim ne pllaka;
pastrues tualeti; pastrues tapicerie,
preparate pastrimi per qellime shtepiake;
Produkte
të
kujdesit
personal,
përkatësisht preparate për pastrimin e
lëkurës dhe trupit; kallëpe sapuni; sapun i
lëngshëm duarsh; xhel dhe krema dushi;
larës trupi; preparate për kujdesin e
flokëve; deordorante, antidjersë dhe sprai
për sqetulla për përdorim personal;
hidratues trupi dhe lëkure, locion dhe
kremra; pudër talk; preparate për rruajtje;
preparate kozmetike për nxirje dhe
preparate për të mbrojtur lëkurën nga
efektet e diellit; peceta të lagura me
solucion
pastrimi;
Produkte
për
shendetin, bukurinë dhe mirëmbajtjen e
flokëve si shampo, xhel, shkumë, balsam,
spraj; bojë flokësh, kena flokësh,
prodhime për ç’ngjyrosjen e flokëve
29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e
gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara
dhe të ziera; xhelatinat, reçelet,
kompostot; vezët, qumështi dhe produktet
e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi,
tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe
produktet e drithërave, buka, brumërat
dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa;
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tharmi, pluhuri për pjekje, kripa,
mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa);
erëzat; akulli
31 Bimë të fresketa, bime natyrale dhe
lule të tilla si sherebela, mijefleteshi,
mellaga shqiptare, borziloku, rigoni,
kamomili, dafina, rozmarina, caj mali,
lulekina
shqiptare,
eukalipti,
lulequmeshtorja,
shtogu;
produktet
bujqësore, kopshtarie (hortikulturore) dhe
drufrutore; kokrra dhe fara të para (lendë
e pare) për produktet si domate,
domatine, trangull, spec, laker, brokoli,
karrota, patëllxhan, qepe, hudhër,
kungull, patate, presh, shalqi, pjepër,
luleshtrudhe;frutat në drurët frutore si:
mollë, shegë, qershi, dardhë kumbull,
manderina, limona, portokalle, nektarina,
pjeshke, kajsi, nesplla, arra, lajthi,
bajame, geshtenje, man, fiq, mjeder,
manaferre e bute, hurme, hardhi rushi;
fidanë dhe fara për mbjellje e produkteve
të sipërpërmendura.
32 Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si
dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe
lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera
për prodhimin e pijeve freskuese.
35 Shërbime të shitjes me pakicë dhe
shumicë të ushqimeve dhe pijeve, mishit,
peshkut,
shpendëve,
sallameve,
proshutës si dhe cdo produkti dhe nënprodukti të mishit, frutave dhe perimeve
të fresketa, të konservuara, të thata dhe të
gatuara, marmalatës dhe reçelit, vezëve,
qumështit dhe produkteve të qumështit,
vajrave dhe yndyrnave ushqimore, kafes,
çajit, kakaos, sheqerit, orizit, miellit,
bukës dhe ëmbëlsirave, erëzave, frutave
dhe perimeve të freskëta, birrë, ujit
mineral, lëngjeve të frutave dhe pijeve të
tjera jo-alkoolike, pijeve alkoolike cigare,
farave dhe fidane, produkteve higjenike
personale,
sapunëve,
parfumerisë,
kozmetikës, kremrave për flokë dhe trup,
vajrave esenciale, preparateve të pastrimit
dhe zbardhjes, artikuj kopshtarie, artikuj
DIY (bëjeni vetë) përfshirë vegla, mobilje
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dhe artikuj zbukurimi për shtëpi, artikuj
shkollore, kancelarine dhe moblije zyre,
automjeteve dhe pjeseve te kembimit,
makineri e pajisje per bujqesi, te
makinerive industriale dhe pjeseve te
kembimit per to, tregtim gjeneratoresh,
makinash, automjetesh te tipeve dhe
tonazheve te ndryshme dhe te pjeseve te
kembimit per keto makineri;platforma
shitje on-line ndërmjet në një rrjet
kompjuterik me anë të të cilit palët e treta
mund të ofrojnë dhe të blejnë produkte
dhe shërbime, të vendosin, të përcaktojnë
statusin dhe të përmbushin këmbime
tregtare dhe porosi tregtare, të lidhin
kontrata dhe të bëjnë biznes;prezantimi i
produkteve në media komunikimi për
qëllime të shitjes me pakicë;prezantimi,
për të mirën e të tjerëve të një morri
produktesh,
duke
i
mundësuar
konsumatorët të shikojnë dhe blejnë
lehtësisht nga një faqe online dhe nga një
pikë shumice;prezantimi, për të mirën e të
tjerëve,
i
një
shumëllojshmërie
produktesh,
duke
i
mundësuar
konsumatorët lehtësisht ti shikojnë dhe
blejnë ato nga një katalog i përgjithshëm
produktesh me porosi ose përmes
telekomunikimeve;prezantimi, për të
mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie
produktesh,
duke
i
mundësuar
konsumatorët lehtësisht ti shikojnë dhe
blejnë nga pika me pakicë;reklamimi i
produkteve dhe shërbimeve të të tjerëve
nëpërmjet rrjeteve kompjuterike lokale
dhe globale;shërbime tregtare në internet
që lidhen me ankandin elektronik dhe
ofrimin e vlerësimit online të biznesit në
lidhje me to;shërbime marketingu dhe
promovimi;publikimi
i
materialeve
publicitare;marketingu i ambienteve të
lira;shpërndarja
e
materialeve
reklamuese, përditësimi i materialeve
reklamuese, përpilimi i reklamave për
përdorim si faqe web në internet;shërbime
të shitjes me pakicë të dyqaneve;shërbime
të
shitjes
me
pakicë
të
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supermarketeve;organizimi i ekspozitave
për
qëllime
komerciale
ose
reklamuese;shërbime asistence biznesi në
lidhje me përpilimin dhe dhënien me qira
të
listës
së
postimeve;shërbime
administrimi biznesi për përpunimin e
shitjeve në internet;agjensi importeksporit si dhe import-eksporti të
mallrave dhe produkteve të përmendura
në klasat 3, 29, 30, 31, 32.
39 Transport mallrash; paketimi dhe
magazinimi i mallrave; dërgimi i mallrave
me porosi; ngarkimi dhe shkarkimi i
ngarkesave.
40 Konservim i ushqimeve dhe pijeve;
ngrirja e ushqimeve; perpunimi i lekurave
dhe materialeve drusore të cdo lloji.
43
Shërbime hoteliere, bari dhe
restoranti;rezervime
hoteli
për
të
tjerë;këqyrje on-line të restoranteve dhe
hoteleve;sherbime
strehimi
të
përkohshëm në natyrën e një hoteli në një
godinë
të
përbashkët;rezervim
të
dhomave hoteliere për udhëtarët;hotele
turistike;kafe-restorant;sherbime fast fudi
dhe restoranti non-stop;restorante fast
food;restorante
fast-food
dhe
bar
rostiçeri;rezervim
të
restoranteve;shërbime
restorant
dhe
bar;shërbime restoranti.

(210) AL/T/ 2019/865
(220) 27/09/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
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(300)
(526 ) FOTO
(591) e verdhë; e kuqe; e zezë; gri; e
bardhë
(732) Kujtim Vrapi
Rr. Mustafa Lleshi, Tirane, AL
(740) Kujtim Vrapi
Rr.Mustafa Lleshi, Pll. "Lugano" pranë
Deges se Thesarit, Tirane
(511) 41 Shërbime të fotografisë.

(210) AL/T/ 2019/906
(220) 09/10/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Vaj Luledielli Cilësi Superiore
(591) e kuqe; blu; e verdhë; e bardhë
(732) Kristi Trade shpk
Elbasan Bradashesh, Pasuria nr.354/21,
ndertese 1-kateshe., AL
(740) Blerina Xhelili
Rr.Shyqyri Brari, P.Xheluks, Nr.12,
Tirane
(511) 29 Vajra ushqimore
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(210) AL/T/ 2019/934
(220) 21/10/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ITALIA; ELEKTRO
(591) E ZEZE; E KUQE; E BARDHE
(732) SHTARO SH.P.K
Lagjja nr.11, Sheshi Nako Spiro, godine
private nr.1, kati 1, Durres, AL
(740) Ndriçim Selba
Rr. Mihal Duri, Pall.69, Kati.1, Zyra 11,
Tirane
(511) 11 aparate për deodorizimin e ajrit;
aparate për ftohjen e ajrit; ngrohës të ajrit;
tharëse ajri; valvulat e ajrit për instalimet
e ngrohjes me avull; aparate dhe makina
për pastrimin e ajrit; sterilizues ajri; perde
ajri; aparatet e ajrit të kondicionuar;
autoklavave, elektrike, për sobat e gatimit
/ presionit, elektrike; furra pjekie; ngrohje
për shtretër; aparate për ftohje të pijeve;
batanije, elektrike, jo për qëllime
mjekësore; kaldaja, përveç pjesëve të
makinave;kllapa
për
djegësit
e
gazit;pjekes buke për bukë; makinerit për
bërje buke; drita tavani; radiatorë të
ngrohjes qendrore; aparate pjekje kafeje;
makina kafeje, elektrike; enë gatimi,
elektrike; soba gatimi / sobë; pianure
elektrike; kuti ftohëse, elektrike / ftohës,
elektrike; llamba te perdredhura; friteze,
elektrike; aparate deodorantizuese, jo për
përdorim personal; aparat nxjerrje ajri për
kuzhina / aspirator; hekuroses copash me
avull; fryres [ajri i kondicionuar]; fryres
elektrikë për përdorim personal /
freskuese; aparate ushqyes për kaldaja për
ngrohje;filtra për kondicionimin; ngrirës;
ndezës gazi; llamba mikrobvrasëse për
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pastrimin e ajrit; tharëse flokësh; aparate
për tharjen e duarve për banjën; llampe qe
vendoset në kokë / fenerët portativë;
makina dhe aparate akulli; enë, elektrike;
llamba elektrike; tharëse lavanderie,
tharëse elektrike;poç elektrik; llamba të
lehta,
elektrike;
shpërndarës
të
dritës;aparate ndriçimi diodash [LED];
drita
elektrike,
për
pemët
e
Krishtlindjeve;furra
me
mikrovalë
[aparate gatimi]; ene gatimi elektrike
shumeperdorimshme
(ulticookers);
llampa
thonjsh;
radiatorë
[ngrohje];radiatorë,
elektrikë;pajisje
ftohëse dhe instalime;aparate dhe
makineri ftohëse;aparate pjekjeje / skarë
[pajisje gatimi]; priza për drita elektrike;
soba [aparate ngrohjeje]; aspiratore
ventilimi; instalime dhe pajisje ventilimi
[me ajër të kondicionuar];"

(210) AL/T/ 2019/947
(220) 24/10/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) 5 years; since 1940; Preminum of
brandy; passionately handcrafed awardwinning; The oak barrel for full of
complementary and harmonious aroma;
the first ever Albanian brandy was
produced in 1957; We pride ourselves for
being the oldest distillery house in
Albania; Made with love; The original
recipe; 700 ml; 40% Alc/Vol; Matured in
Albania; Product of Albania
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(591) Bezhë; kafe e errët; e bardhë; e
zezë
(732) Tomor Haxhiraj
Bulevardi Dyrrah, lagja 11, Pall 358/A,
Durrës, Shqipëri, AL
(740) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri (Albania)
(511) 33 Pije alkoolike, përveç birrës;
brandy.

(210) AL/T/ 2019/1024
(220) 19/11/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) KEBAP Doner Zgarë Gjellëra
(591) e zezë; e bardhë; lejla; bojëqielli
(732) TIRANA 2020 SHPK
Njesia Administrative 2, Rruga Pleurat
Xhuvani, Ndertesa 914, Ap.20, Tirane,
Shqiperi
, AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS,
Hyrja E, Kati 2, Ap 4.
(511) 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).
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(210) AL/T/ 2019/1154
(220) 30/12/2019
(540)

UP
(551) Marke fjale
(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
terminaleve të 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
(380035); transmetimi i të dhënave
(380051); marrja me qera e pajisjeve të
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/ 2020/16
(220) 08/01/2020
(540)

JAMIESON
NATURAL
SOURCES
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) NATURAL SOURCES
(591)
(732) Jamieson Laboratories Ltd.
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1 Adelaide Street East, Suite 2200,
Toronto Ontario, M5C 2V9, CA , CA
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C,
Nr.2/1, Tirane
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(210) AL/T/ 2020/22
(220) 13/01/2020
(540)

(511) 5 Suplemente dietike; suplemente
ushqimore;
suplemente
probiotike;
suplemente
vitaminash;
suplemente
mineralesh.

(210) AL/T/ 2020/17
(220) 08/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) NATYRAL SOURCES
(591)
(732) Jamieson Laboratories Ltd.
1 Adelaide Street East, Suite 2200,
Toronto Ontario, M5C 2V9, , CA
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C,
Nr.2/1, Tirane
(511) 5 Suplemente dietike; suplemente
ushqimore;
suplemente
probiotike;
suplemente
vitaminash;
suplemente
mineralesh.

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Kopshti & Çerdhja
(591) E verdhë; E zezë; Rozë; E kaltër
(732) Kopshti Privat "Princi i Lumtur"
Tirane, Njesia Bashkiake nr.3, Rruga
Endri Keko, Pallatet e reja Darling, Nr. 1,
Ap.1, Shqiperi, AL
(740) Pjerina Zorba
Rruga ''Mihal Grameno'', Pall.13, Shk.1,
Ap.19, 2 D2 familjare
(511) 41 Shërbime arsimore të ofruara
nga
shkollat,
kopshtet;
Shërbime
edukimi; Planifikim festash për zbavitje;
Shërbime zbavitjeje;

(210) AL/T/ 2020/27
(220) 15/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
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(300)
(526 ) MEDICAL CENTER TIRANE
(591) E zeze; E bardhe; Kafe; Gri
(732) LUIS MEDICAL CENTER SHPK
Rruga '' Gjik Kuqali'', ish pallati i firmës
Shushica, Hyrja 1 Kati 2, TiranëShqipëri, AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS,
Hyrja E, Kati 2, Ap.4
(511) 44 Shërbime mjekësore; shërbime
të mjekësisë alternative; shërbimet e
klinikës mjekësore; ndihmë mjekësore;
shërbime terapi; këshilla mjekësore për
individë me aftësi të kufizuara; shërbime
të qendrës shëndetësore; këshillim
shëndetësor.

(210) AL/T/ 2020/71
(220) 27/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) &
(591) E bardhe; E zeze.
(732) KUJTA & MERI - KM SH.P.K
Vicianum C1C, Arbëri, Prishtinë,
Kosovë., KS
(740) Brikena Kasmi
Rruga " Barrikadave", Nd.9, H.4, Ap.5,
Tiranë
(511) 14 Stoli të çmuara; Orë
18 Çanta lëkure

24 Materiale tekstile
25
Veshje të jashtme;Veshje
brendshme;Këpucë

të

(210) AL/T/ 2020/78
(220) 29/01/2020
(540)

ANTFIN
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Advanced New Technologies Co.,
Ltd.
Cayman Corporate Centre, 27 Hospital
Road, George Town, Grand Cayman
KY1-9008, Cayman Islands , IS
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C,
Nr.2/1, Tirane
(511) 9
Aparate dhe instrumente
shkencore, detare, survejimi, fotografike,
kinematografike, optike, peshimi, matëse,
sinjalizimi,
kontrolli
(mbikëqyrje),
shpëtimi dhe mësimdhënieje; aparate dhe
instrumente për transmetimin, kalimin,
transformimin, akumulimin, rregullimin
ose kontrollin e energjisë elektrike;
aparate për regjistrimin, transmetimin ose
riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës
të dhënash magnetike, disqe regjistrimi;
mekanizma për aparate që punojnë me
monedha; kasa, makina llogaritëse,
pajisje për përpunimin e të dhënave dhe
kompjutera;
softuerë
kompjuterikë;
programe
kompjuterike;
softuer
kompjuterik në formën e një aplikacioni
për pajisje celularë dhe kompjuterë;
aplikacioni softuerë për përdorim në
pajisjet celulare; softuer për përpunimin e
pagesave elektronike tek dhe nga të tjerët;
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softuerë kompjuterikë dhe aplikacione
softueri që përdoren në lidhje me
shërbimet
financiare,
transaksionet
financiare, tregtinë elektronike, pagesat
elektronike, këmbimin e valutës së huaj,
shërbime tregtare dhe brokerimi dhe
shërbime këshillimi për investime; softuer
autentifikimi; softuer kompjuterikë dhe
aplikacione për softuere kompjuterike (të
shkarkueshme); softuer për mesazhe të
çastit; softuer për shpërndarjen e dosjeve;
softuer komunikimi për shkëmbimin
elektronik e të dhënave, audios, videos,
imazheve dhe grafiqeve nëpërmjet
rrjeteve kompjuterike, telefonike, pa tela
dhe
telekomunikacioni;
softuer
kompjuterik për përpunimin e imazheve,
grafiqeve, audios, videos dhe tekstit;
softuer kompjuterik i shkarkueshëm për të
lehtësuar transmetimin elektronik të
informacionit, të dhënave, dokumenteve,
zërit dhe imazheve nëpërmjet internetit;
softuer kompjuterik i shkarkueshëm i cili
i lejon përdoruesve të marrin pjesë në
takime dhe klasa të bazuara në ueb, duke
patur akses në të dhëna, dokumente,
imazhe dhe aplikacione softuerësh
përmes një shfletuesi uebi; softuer
kompjuterik i shkarkueshëm për aksesin,
shikimin dhe kontrollin e kompjuterave
në distancë dhe rrjeteve kompjuterike;
softuer i shkarkueshëm teknologjie cloud;
softuer i shkarkueshëm i bazuar në cloud;
softuer kompjuterik për të gjurmuar dhe
vlerësuar sjelljen si klientë dhe atë
personale në lidhje me vendimet për
blerjet; aplikacion softueri kompjuterik
për përdorim në lidhje me mbrojtjen e
mjedisit, ndryshimet klimatike dhe
kompensimin
e
karbonit
(carbon
offsetting); publikime elektronike online
(të shkarkueshme nga interneti ose nga
një rrjet kompjuterik ose nga një bazë të
dhënash
kompjuterike);
publikime
elektronike të shkarkueshme në natyrën e
revistave,
artikujve,
broshurave,
fletëpalosjeve,
fishave
teknike,
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materialeve informative, materialeve
mësimore në fushën e biznesit, e-tregtisë,
teknologjisë informative, informatikës,
telekomunikacioneve,
internetit,
trajnimeve për biznes dhe e-tregti,
biznesit, shitjeve, marketingut dhe
menaxhimit të financiar; periferikë
kompjuterik;
kompjutera
notebook;
kompjutera laptop; kompjutera portativë;
kompjutera dore; asistentë personal
dighital; lexues personal mediash;
telefona celularë; telefona smart; kamera
dixhitale; bateri, karikues baterie; vende
pune
për
kompjuter;
servera
kompjuterash;
pajisje
rrjeti
për
kompjutera
dhe
telekomunikime;
adaptorë të rrjetit kompjuterik, çelsa, ruter
dhe shpërndarës; modem pa dhe me tela
dhe karta dhe pajisje komunikimi;
mbajtës për laptop, çanta për kompjutera;
aparat zjarrfikës; pajisje dhe fërmuer
(firmware) kompjuterike; sistem navigimi
për automjete; kompakt disqe; muzikë
dixhitale (e shkarkueshme nga interneti);
aparate telekomunikacioni; tapete për
maus; aparate telefoni celular; aksesorë të
telefonave celularë; lojëra, foto, filma
kinematografik, filma dhe muzikë të
shkarkueshme; sisteme alarmi; kamera
sigurie; njësi transmetimi për radio dhe
televizion; pajisje transmetimi televiziv;
kamera; kamera video; kufje; kufje për
veshët; altoparlant; aparat dhe pajisje e
Sistemit Global të Pozicionimit (GPS);
programe dhe softuer kompjuterik,
elektronik dhe video lojrash (përfshirë
softuer të shkarkueshëm nga interneti);
ekrane me kristale të lëngëta për
telekomunikacione
dhe
pajisje
elektronike;
dekodues
dixhital;
telekomandë; programe për ruajtjen e të
dhënave; syze dhe syze dielli; tabela
elektronike; karta magnetike ose të
koduara krediti, debiti, kartëmonedhash,
pagesash, telefoni dhe identifikimi;
makina automatike parash, shpërndarës
kartëmonedhash;
lexues
elektronikë
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librash; fishekë për toner, të pa mbushur,
për printera dhe fotokopje; monitorues
foshnjesh; monitorues foshnjesh video;
kapak lentesh; kompjutera tabletë; karta
çelës të koduara; syze 3D; karta memorje
për makinat e lojërave video; kompjutera
që mund të vishen në trup, telefona smart,
monitore, ekrane, pajisje kompjuterike,
gjurmues aktivitetesh, pajisje audio,
aparate
komunikimi,
aparate
telekomunikacioni, pajisje kompjuterike
periferike, asistentë personalë portativ
dhe pajisje digjitale për komunikime
elektronike; kompjuter që mund të vishet
në trup, telefona smart, monitore, ekrane,
pajisje
kompjuterike,
gjurmues
aktivitetesh, pajisje audio, aparate
komunikimi, aparate telekomunikacioni,
pajisje kompjuterike periferike, asistentë
personalë portativ dhe pajisje digjitale për
komunikime elektronike të gjitha për
lehtësimin e transaksioneve të pagesave
përmes mjeteve elektronike dhe për ti
lejuar klientëve aksesin në informacionin
financiar dhe të llogarive bankare dhe për
të kryer biznes bankar; kompjutera që
mund të vishet në trup, telefona smart,
monitore, ekrane, pajisje kompjuterike,
gjurmues aktivitetesh, pajisje audio,
aparate
komunikimi,
aparate
telekomunikacioni, pajisje kompjuterike
periferike, asistentë personalë portativ
dhe pajisje digjitale për komunikime
elektronike të gjitha në gjëndje për të
ofruar akses në rrjete komunikimi pa tela,
rrjete
telekomunikacioni
dhe
në
internet;aaplikacione
celularë
të
shkarkueshme
për
përdorim
në
kompjutera që mund të vishen në trup,
telefona smart, monitore, ekrane, pajisje
kompjuterike, gjurmues aktivitetesh,
pajisje audio, aparate komunikimi,
aparate
telekomunikacioni,
pajisje
kompjuterike
periferike,
asistentë
personalë portativ dhe pajisje digjitale për
komunikime elektronike; softuerë për
aplikacione kompjuterike për përdorim
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me kompjutera që mund të vishen në trup,
telefona smart, monitore, ekrane, pajisje
kompjuterike, gjurmues aktivitetesh,
pajisje audio, aparate komunikimi,
aparate
telekomunikacioni,
pajisje
kompjuterike
periferike,
asistentë
personalë portativ dhe pajisje digjitale për
komunikime elektronike; karta të koduara
ose magnetike me parapagesë, bankare,
krediti, debiti, parash dhe identifikimi.
36 Sigurime; çështje financiare; çështje
monetare; çështje të pasurive të
paluajtshme;
kompensimi
dhe
harmonizimi i transaksioneve financiare
nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global;
shërbime bankare në internet dhe
shërbime financiare; shërbime karte
krediti, përpunimi dhe transmetimi i
faturave dhe pagesave të tyre, dhe ofrim
sigurimesh për transaksionet financiare;
shërbime transferimi fondesh; transferimi
i fondeve me mjete elektronike për të
tjerët; transferimi i pagesave për të tjerët
nëpërmjet internetit; shërbime financiare
në natyrë ne faturimit dhe shërbimeve të
përpunimit të pagesave; rregullimi dhe
menaxhimi i qirasë dhe qiramarrjes;
dhënia me qira dhe lizing e pasurive të
paluajtshme; vlerësimi i pasurive të
paluajtshme; vlerësimi i pasurive të
paluajtshme, financimi i pasurive të
paluajtshme, investimi i pasurive të
paluajtshme; shërbime brokerimi të
pasurive të paluajtshme; shërbime të
agjencive të pasurive të paluajtshme;
shërbime të agjencive të strehimit;
shërbime aktuariale; menaxhimi i
pasurive të paluajtshme dhe shërbime
konsulence; mbledhja e qirasë; qiraja e
zyrave (pasurive të paluajtshme); qiraja e
apartamenteve dhe banesave; sigurimi i
informacionit
financiar
nëpërmjet
internetit; shërbime për depozitime të
sigurta (safety deposits) dhe lëshimin e
çeqeve të udhëtimit; investime kapitalesh;
vlerësimi financiar [sigurimi, bankat,
pasuritë e paluajtshme]; shërbime
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financiare dhe të menaxhimit të aseteve;
sigurimet dhe shërbimet financiare;
shërbime financiare të ofruara nga mjetet
e telekomunikimit; konsulencë financiare
dhe shërbime këshilluese; shërbime
bankare në internet; shërbime bankare të
ofruara on-line nga një bazë kompjuterike
ose internet; shërbime brokerimi të
letrave me vlerë, shërbime të kuotimit në
bursë; aksione dhe obligacione brokerimi,
analiza financiare; shërbime kartash
debiti, shërbime kartash me pagesë dhe
shërbime garancie të çeqeve; shërbime
bankare, llogarish kursimi dhe investimi;
shërbime të kompensimit financiar;
verifikimi i kredive nëpërmjet rrjetit
global të informacionit kompjuterik;
shërbime elektronike të administrimit të
riskut të kredisë; pagesa elektronike të
blerjes dhe shërbime elektronike të
pagesave të faturave; shërbime të
llogarive
financiare
debitimi
dhe
kreditimi; shërbime bankare elektronike;
lëshimi i kartelave me vlera të
depozituara, kartave me pagesë dhe
kartave të debitit; shërbime kartash krediti
telefonike; shërbime informacioni lidhur
me financat dhe sigurimet, të ofruara në
internet nga një bazë kompjuterike ose
internet; agjenci për mbledhjen e tarifave
të gazit dhe energjisë elektrike; vlerësimi
i antikiteteve; vlerësimi i artit; vlerësimi i
bizhuterive; vlerësimi i makinave të
përdorura; ofrimi i informacionit tatimor
(shërbime financiare); gjetja e fondeve
bamirëse; organizimi i mbledhjes së
fondeve bamirëse; mbledhje fondesh
bamirëse; dhënia me qira e makinerive
për numërimin ose përpunimin
e
kartëmonedhave dhe monedhave; dhënia
me qira e automatëve të kartëmonedhave
ose të makinave të automatizuara (ATM);
shërbime të pagesave online; rregullimi i
financimit për projektet e ndërtimit;
lëshimi i çeqeve të udhëtimit; shërbime
për ofrimin e transfertave të fondeve
elektronike; shërbime për këmbim
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monetar, shërbime për shpërndarjen e
parave (cash), ofrimi i kartave me
parapagesë dhe xhetonave, shërbime për
transferimin e parave përfshirë të gjitha
shërbimet e sipërpërmendura të ofruara
përmes mjeteve elektronike; shërbime
konsulence, informacioni dhe këshillimi
në lidhje me trasnferimin elektronik të
fondeve; shërbime transferimi të valutës
së huaj; këmbimi i valutës së huaj;
tregtim valutor; shit-blerje e valutës;
brokerimi
i
valutës;
transaksione
financiare
përmesn
teknologjisë
blockchain; ofrim i shërbimeve për
mbledhjen e fondeve bamirëse në lidhje
me kompensimin e karbonit (carbon
offsetting); brokerimi i kompensimit të
karbonit (carbon offsetting); sponsorizim
financiar i programeve të kompenismit të
karbonit (carbon offsetting); financimi
dhe investimi i projekteve për reduktimin
e emetimeve; investime në programme
dhe projekte për kompensimin e karbonit
(carbon offsetting); investim në fondet e
reduktimit të emetimeve; ofrimi i kredive;
ofrimi i kredive të përkohshme; shërbime
konsulence, informacioni dhe këshilluese
në lidhje me shërbimet e sipëpërmendura.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike
dhe hulumtime dhe projekte që lidhen me
to, analizë industriale dhe shërbime
kërkimore; projektim dhe zhvillim i
pajisjeve dhe programeve kompjuterike;
softuer si një shërbim (SaaS); enkriptim,
deshifrim dhe vërtetimi i informacioneve,
mesazheve dhe të dhënave; ofrimi i
shërbimeve për vërtetimin e përdoruesit
duke përdorur identifikim biometrik, të
fytyrës, vërtetimin e shënjave të gishtave,
identifikim të zërit dhe lloje të tjera
pajisjesh dhe softuerësh për teknologji
vërtetimi për ofrimin e shërbimeve
financiare, transaksioneve të e-tregtisë,
donacioneve, gjurmimin e liçensuar të
produkteve dhe angazhimin e fansave;
shërbime për sigurimin e të dhënave;
sigurimi, mbrojtja dhe restaurimi i
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informatikës (IT); analiza e kërcënimit të
sigurisë kompjuterike për mbrojtjen e të
dhënave; ofrimi i shërbimeve të sigurisë
për
rrjetet
kompjuterike,
aksesin
kompjuterik
dhe
transaksionet
e
kompjuterizuara; çertifikimi (kontroll i
cilësisë) i të dhënave përmes teknologjisë
blockchain; vërtetimi i të dhënave përmes
teknologjisë blockchain duke përfshirë të
gjitha shërbimet e sipërpërmendura për
përdorim në lidhje me sistemet e
pagesave; shërbime kompjuterike në
lidhje me transmetimin e informacionit, të
dhënave, dokumenteve dhe imazheve
përmes internetit; shërbime aplikacioni
për ofrim shërbimesh (ASP), përkatësisht,
strehimi
i
aplikacioneve
softuer
kompjuterik të të tjerëve; shërbime
aplikacioni për ofrim shërbimesh (ASP)
që ofrojnë softuer në fushën e
konferencave të bazuara në internet,
audio
konferencave,
mesazheve
elektronike,
bashkëpunimit
me
dokumente, video konferencave dhe
përpunimit të zërit dhe të thirrjeve; ofrim
softueri jo të shkarkueshëm online për
lehtësimin
e
ndërveprimit
të
aplikacioneve softe të shumëfishta;
shërbime të mbështetjes teknike në lidhje
me
softuerët
kompjuterikë
dhe
aplikacionet e ofruara online, përmes
emailit
dhe
telefonit;
shërbime
kompjuterike, përkatësisht, krijimi i një
komuniteti online për përdoruesit e
regjistruar për të marrë pjesë në
diskutime, për të marrë komente nga
kolegët e tyre, për të formuar komunitete
virtuale, për t'u angazhuar në rrjetet
sociale dhe për të shkëmbyer dokumente;
këshillime për teknologjinë kompjuterike
e ofruar te përdoruesit e internetit përmes
një linje telefonike mbështetëse; shërbim
kompjuterik në lidhje me krijimin e
indekseve të informacionit, faqeve dhe
burimeve në rrjetet kompjuterike; ofrimi i
motorëve të kërkimit; dizenjimi i
kompjuterave, kompjuterave notebook,
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kompjuterave
laptop,
kompjuterave
portativë dhe kompjuterave të dorës;
dizenjimi i asistentëve dighital personal
dhe i lexuesve personal të medias;
dizenjimi i telefonave celularë dhe
telefonave smart; dizenjimi i kamerave
dighitale;
shërbime
kompjuterike;
programim
kompjuterik;
shërbime
kompjuterike integrimi; shërbime të
analizës
kompjuterike;
programim
kompjuterik në lidhje me mbrojtjen
kundër virusit; shërbime softueri të
sistemit
kompjuterik;
dizenjimi
i
softuerëve kompjuterikë; dizenjimi i
sistemeve kompjuterike; dizenjimi dhe
zhvillimi i faqeve të internetit; strehim i
faqeve të internetit për të tjerët; strehim i
programeve kompjuterike aplikacioni për
kërkimin dhe marrjen e informacionit nga
databazat dhe rrjetet kompjuterike; ofrimi
i informacionit teknik me kërkesë
specifike të përdoruesve nëpërmjet
telefonit ose rrjetit kompjuterik global;
shërbime konsulence në lidhje me
programet
kompjuterike;
shërbime
kompjuterike që lidhen me kërkimin e
personalizuar të databazave kompjuterike
dhe faqeve të internetit; kodimi dhe
dekodimi i sinjalit kompjuterik dhe
elektronik; konvertimi i të dhënave fizike
dhe dokumenteve në formatin e mediave
elektronike; shërbime testimi dhe
vlerësimi
të
produktit;
shërbime
arkitekturore dhe projektimi; dizenjimi i
brendshëm i ndërtesave, zyrave dhe
apartamenteve; shërbime informative për
kompjuter; shërbime informative për
rrjetet, përkatësisht, ofrimi i informacionit
teknik në lidhje me kompjuterat dhe
rrjetet në fushën e biznesit dhe e-tregtisë;
ofrimi i programeve të menaxhimit të
riskut
për
sigurinë
kompjuterike;
shërbime për informacionin e sigurisë
kompjuterike, njohurive dhe testimeve;
shërbime për sigurimin e cilësisë;
shërbime kompjuterike që lidhen me
çertifikimin e transaksioneve të biznesit
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dhe përgatitjen e raporteve për to; akses
kontrolli tek (shërbime sigurie për-)
kompjuterat, rrjetet elektronike dhe
databazat; sigurimi i transmetimit të të
dhënave dhe transaksioneve nëpërmjet
rrjeteve kompjuterike; konsulencë në
fushën e sigurisë së të dhënave;
konsulencë teknologjike në lidhje me
sigurinë e telekomunikacionit; shërbime
për sigurinë e rrjetit të komunikimit të
kompjuterizuar; ofrim informacioni në
fushat e internetit, e rrjetit botëror të
internetit dhe të sigurisë kompjuterike të
rrjetit të komunikimit dhe të transmetimit
të sigurt e të dhënave dhe informacionit;
shërbime konsulence në fushën e
internetit, e rrjetit botëror të internetit dhe
sigurisë kompjuterike të rrjetit të
komunikimit, shërbime të sigurisë së
informacionit; shërbime autentifikimi për
sigurinë kompjuterike; vërtetim online i
nënshkrimeve
elektronike;
kopjimi
rezervë i të dhënave në një vend tjetër;
ruajtja elektronike e të dhënave; ofrimi
informacioni
mbi
teknologjinë
kompjuterike dhe programimin përmes
një
faqeje
interneti;
shërbime
kartografike; teknologjia cloud; shërbime
për hostimin cloud; ofrimi i përdorimit të
përkohshëm
të
softuerit
jo
të
shkarkueshëm të bazuar në cloud dhe të
softuerit për teknologjinë cloud; ruajtja
elektronike e të dhënave; ofrimi i
sistemeve kompjuterike virtuale dhe
mjediseve
kompjuterike
virtuale
nëpërmjet teknologjisë cloud; qira e
programeve argëtuese; hulumtim teknik
në fushën e kompensimit të karbonit
(carbon offsetting); ofrim i informacionit,
konsulencës dhe këshillimit në lidhje me
kompensimin
e
karbonit
(carbon
offsetting) dhe mbrojtjen e mjedisit;
ofrim i informacionit teknologjik për
inovacionet
në
lidhje
me
ndërgjegjshmërinë mjedisore dhe të
gjelbërt;
shërbime
për
testimin,
vlerësimin dhe monitorimin mjedisor;
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hulumtim në fushën e mbrojtjes dhe
konservimit mjedisor; hulumtim dhe
ofrim i informacioneve shkencore në
fushën
e
ndryshimeve
klimatike;
shërbime konsulence shkencore dhe
industriale në lidhje me karburantet,
emetimet e karburanteve dhe të dioksidit
të karbonit dhe çështjet mjedisore;
shërbime shkencore dhe teknologjike në
lidhje me rekomandimet për mënyrat e
veprimit për të reduktuar emetimet e
dioksidit të karbonit në një mënyrë me
kosto efektive; shërbime shkencore dhe
teknologjike në lidhje me menaxhimin e
programeve të kompensimit të karbonit
(carbon offsetting); shërbime për
hulumtimet, menaxhimin dhe mbrojtjen
mjedisore;
shërbime
konsulence,
informacioni dhe këshillimi në lidhje me
shërbimet e sipërpërmendura.

(210) AL/T/ 2020/102
(220) 06/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) TIRANA DENTAL AESTHETIC
(591) ngjyrë floriri (gold); e bardhë
(732)
TIRANA
DENTAL
&
AESTHETIC (TDA) SHPK
Rruga " Brigada e VIII ", pasuria nr.
3/15+1-N5, Ndertesa nr. 06, hyrja 1, kati i
dyte, Tirane - Shqiperi., AL
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(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS,
Hyrja e, Kati 2, Ap 4
(511) 44 Shërbime dentare; stomatologji;
shërbime mjekësore; shërbime veterinare;
shërbime të kujdesit për bukurinë e
qenieve
njerëzore
dhe
kafshëve;
shërbimet e analizave mjekësore për
qëllime diagnostikuese dhe trajtimi të
ofruara nga laboratorët mjekësorë;
shërbime të mjekësisë alternative;
shërbime klinike mjekësore; shërbime të
qendrës shëndetësore; kujdes shëndetësor;
këshillim shëndetësor; kirurgji plastike.

(210) AL/T/ 2020/185
(220) 05/03/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e verdhë; e zezë;
(732) Smart B. Investiments Shpk
Rruga ''5 Maji'', Tiranë, AL
(740) Henkel QERIMI
Rruga ''P Sorra'', P.941, Durrës,
(511) 2 Bojra për lyerje
9 Nivelues të ndryshëm
19
Stuko Grafiato; Suva Plastike;
Veshje (materialet e ndërtimit).
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(210) AL/T/ 2020/314
(220) 17/04/2020
(540)

AMARE HOTEL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) HOTEL
(591)
(732) AMARE HOTEL SHPK
Lezhe Ishull Shengjin, Rruga "Fran
Ivanaj" Zona Kadastrale 1987, pasuria
3/384, Kune, AL
(740) Galinija Gjoni
Rruga Prush. Vaqarr, Tirane
(511) 43 Hoteleri. Shërbime në fushën e
akomodimit të përkohshëm, shërbime në
fushën e restorantit, sigurimi i ushqimeve
dhe pijeve. Shërbime në rezervime për
udhëtarë për akomodim, nëpërmjet
angjensive të udhëtimit, rezervime hoteli,
shërbime kateringu, shërbime bari, dhënie
me qira e ambjenteve për mbledhje,
konferenca, restorant, restorant me
vetesherbim
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MARKA TË REGJISTRUARA
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(210) AL/T/ 2016/567
(540) Gj 10
(732) RM sh.p.k
Autostrada Durrës-Tiranë km 4, 2018
Durrës, Shqipëri, AL
(151) 14/05/2020
(180) 19/07/2026
(111) 20574
(300)
(510) 5 8,
(526) NUOVO/NEW; INSETTICIDA
PROFUMATO/INSECTICIDE
PROFUMED
(591) -E kuqe; e verdhë; e zezë; blu; e
bardhë
(740) Rahmi Mulla, RM sh.p.k
Autostrada Durrës-Tiranë km 4, 2018
Durrës, Shqipëri

(210) AL/T/ 2018/575
(540) Dr.Milk
(732) DULATI AL SHPK
LAGJA, NR.14, SHKOZET 2000,
DURRES, SHQIPERI, AL
(151) 15/05/2020
(180) 12/06/2028
(111) 20580
(300)
(510) 30,
(526) Milk
(591) -e bardhë; e kuqe; blu; bojëqielli
(740) ILIR DULATI
LAGJA, NR.14, SHKOZET 2000,
DURRES, SHQIPERI

(210) AL/T/ 2018/581
(540) Today
(732) DULATI AL SHPK
LAGJA, NR.14, SHKOZET
DURRES, SHQIPERI, AL
(151) 15/05/2020
(180) 12/06/2028

2000,
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(111) 20585
(300)
(510) 30,
(526) wafer
(591) -e kuqe; e bardhe; kafe; kafe e
erret; gri; e verdhe; e zeze; jeshile
(740) ILIR DULATI
LAGJA, NR.14, SHKOZET 2000,
DURRES, SHQIPERI

(210) AL/T/ 2018/885
(540) RR10
(732) R.M. Sh.p.k
Autostrada Durres-Tirane, Km 4, Durres,
Shqiperi, AL
(151) 15/05/2020
(180) 03/09/2028
(111) 20583
(300)
(510) 5,
(526)
NEW/NUOVO;
SUPER
INSECTTICIDA
PROFUMATO/
SUPER INSECTICIDE PROFUMED
(591) -e kuqe; e bardhë; e zezë; e verdhë
(740) Rahmi Mulla
Autostrada Durres-Tirane, Km 4 para
daljes Durrësit, Shqipëri

(210) AL/T/ 2018/936
(540) 6 10
(732) R.M. Sh.p.k
Autostrada Durres-Tirane, Km 4, Durres,
Shqiperi, AL
(151) 14/05/2020
(180) 14/09/2028
(111) 20567
(300)
(510) 5,
(526)
NEW/NUOVO;
SUPER
INSECTTICIDA PROFUMATO/SUPER
INSECTICIDE PROFUMED
(591) -E kuqe; e zezë; e bradhë; e verdhë
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(740) Rahmi Mulla
Autostrada Durres-Tirane, Km 4, Durres,
Shqiperi

(210) AL/T/ 2019/288
(540) Barlin Cafe
(732) Mode West shpk
Fshati
Katund
i
Ri,Godine
2
kateshe,prane
Peugeot,Njesia
Administrative Kashar,Tirane,Tirane, AL
(151) 14/05/2020
(180) 27/03/2029
(111) 20575
(300)
(510) 43,
(526) Cafe; Kaffee, Kuchen & mehr
(591) -E zezë; Jeshile
(740) Kujtim Qershori
Rruga''Skender
Kosturi",nd.3,H.1,Kat
2,Njesia Bashkiake nr 9,Tirane.

(210) AL/T/ 2019/511
(540) GOT energy drink
(732) Fatlum REXHEPI
Rr. Bedri Bislimi, Balloc-Podujevë
11000, Kosovë, AL
(151) 15/05/2020
(180) 27/05/2029
(111) 20578
(300) ks/m/2019/621 17/05/2019 KS
(510) 32,
(526) energy drink
(591) -bardhe e zi; gri; jeshile e çelur
(740) Eno Dodbiba
Rr.Naim Frasheri, Pall 60/3

(210) AL/T/ 2019/715
(540) ESSO EXPRESS
(732)
EXXON
CORPORATION

MOBIL
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5959 Las Colinas Boulevard, Irving
Texas, 75039-2298, , US
(151) 14/05/2020
(180) 05/08/2029
(111) 20568
(300)
(510) 4 37,
(526) Express
(591) -e kuqe; e bardhe
(740) Eni Kalo
Rruga e Kavajës, Ndertesa 27/1, Kati 5-te
P.O.Box 235, Tirane, Shqiperi

(210) AL/T/ 2019/716
(540) ESSO EXPRESS
(732) Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298, US
(151) 14/05/2020
(180) 05/08/2029
(111) 20570
(300)
(510) 4 37,
(526) Express
(591) -E kuqe; e bardhë; blu
(740) Eni Kalo
Rruga e Kavajës, Ndertesa 27, Njesia
Administrative 10, P.O.Box 235, Tirane,
Shqiperi

(210) AL/T/ 2019/760
(540) AMERICAN CREW
(732) Beautyge II, LLC c/o Corporate
Creations Network Inc.
3411 Silverside Road Tatnall Building
#104, Wilmington, Delaware, 19810,
USA
, US
(151) 15/05/2020
(180) 29/08/2029
(111) 20581
(300)
(510) 3,
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(526) AMERICAN
(591) (740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk.
C, Nr.21/1, Tirane

(210) AL/T/ 2019/823
(540) SOFRA
(732) GJIROFARMA SHA
Rruga nacionale Gjirokaster-Kakavije,
km 25, zona kadastrale 1234, nr.pasurie
72/30, kodi postar 6006, Dropull i Siperm
Bodrishte, Gjirokaster, AL
(151) 29/04/2020
(180) 12/09/2029
(111) 20540
(300)
(510) 29 35,
(526)
(591) -e kuqe; e bardhe; jeshile
(740) Nikolla Gjoni
Rruga nacionale Gjirokaster_Kakavije,
km 25, zona kadastrale 1234, nr.pasurie
72/30, kodi postar 6006, Dropull i Siperm
Bodrishte, Gjirokaster

(210) AL/T/ 2019/1023
(540) LAGUNA Pizza & Ice Cream
(732) LAGUNA SH.P.K
Njesia Bashkiake nr.2, Rruga e
"Elbasanit", nr.12, Tirane, AL
(151) 14/05/2020
(180) 19/11/2029
(111) 20569
(300)
(510) 43,
(526) Pizza & Ice Cream, Gostivar Since
1970
(591) -Portokalli, jeshil, e bardhe
(740) Aleksander Prifti
Rruga Jakov Xoxa, Pallati 46/9, Shkalla
1, Apartamenti 9, Tiranë
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(210) AL/T/ 2019/1052
(540) Napoletana
(732) NONTCM Shpk
Rruga e Kavajes, Njesia me Nr.Pasurie
7/2376 N6, ZK 8220, Tirane, AL
(151) 14/05/2020
(180) 05/12/2029
(111) 20572
(300)
(510) 43,
(526)
(591) -Portokalli, e verdhe, jeshile, e
kuqe, e zeze, e bardhe, bezhe, kafe
(740) ALEKSANDER PRIFTI
Rruga Jakov Xoxa, Pallati 46/9 Shkalla 1,
Apartamenti 9, Tirane

(210) AL/T/ 2019/1053
(540) FAROIT IT SERVICES
(732) NONTCM Shpk
Rruga e Kavajes, Njesia me Nr.Pasurie
7/2376 N6, ZK 8220, Tirane, AL
(151) 14/05/2020
(180) 05/12/2029
(111) 20571
(300)
(510) 42,
(526) IT services
(591) -Blu e hapur, blu, e bardhe
(740) ALEKSANDER PRIFTI
Rruga Jakov Xoxa, Pallati 46/9 Shkalla 1,
Apartamenti 9, Tirane

(210) AL/T/ 2019/1121
(540) DITE e NATE FARMACI
(732) Redi Goga
Rruga Aleksandri i Madh, Pll 2 Art,
Shk.2/8, Ap 38, Tirane - Shqiperi ., AL
(151) 14/05/2020
(180) 27/12/2029
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(111) 20573
(300)
(510) 35,
(526) FARMACI
(591) -Blu; e bardhe; e gjelber
(740) Vilson Duka
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Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS,
Hyrja E, Kati 2, Ap 4

