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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/ 2019/806 

(220)  11/09/2019 

(540)   

KETA JEMI NE 
 

(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  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 Modem-

ave; 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/ 2019/817 

(220)  11/09/2019 

(540)   

MY PET 
 

(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  Akses në rrjetin ndërkombëtar 

të kompjuterave; dhënia me qera e kohës 

dhe aksesit në rrjetin ndërkombëtar të 
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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 Modem-

ave; 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/ 2019/1022 

(220)  19/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe, e bardhë; e zezë 

(732)  TRING TV Sh.a 

Rruga "Fabrika e  Qelqit", Zk 8230, Nr. 

Pas 2/63, Tirane, AL 

(740) Eriola Çollaku 

Rr. Niko Avrami, mbas shkolles 

"Ramazan Jerani", pallati "Eridess 55", 

shk.1, kati 8, Tirane, Shqiperi 

(511) 38  qera e kohes se aksesit ne rrjetin 

kompjuterik rental; ofrimi i aksesit ne 

database; shperndarja e televizionit 

Kabllor; komunikim me telegram; 

komunikim me telefon; komunikim me 

telefon celular; komunikim me ane te 

terminaleve kompjuterik; komunikim me 

rrjet te fibres optike; transmetimi i 

mesazheve dhe imazheve kompjuterike; 

sherbimet e bordeve lektronike buletini 

(sherbime telekomunkacioni); 

transmetimi me fax; qera e aparateve 

faksimile; informacion rreth  

telekomunikacionit; ofrimi i dhomave 

chat nepermjet internetit; dergimi 

mesazheve; qera e aparateve per dergimin 

e mesazheve; qera e modemave; 

sherbimet e agjensise se lajmeve; ofrimi i 

forumeve online; sherbime faqosjeje 

(radio telefon ose mjete te tjera te 

komunkimit elektronik; transmetimit 

radio; radio komunkim; transmetim 
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satelitor; transmetimi te dhenave; qera e 

pajisjeve te telekomunikacionit ;  sigurimi 

i kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbimet e teleshopingut; sigurimi i 

lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet 

kompjuterik; shërbimet e 

telekomunikacionit dhe shërbimet e 

kryqëzimit; sherbime telekonference; 

sherbime telegrafi; sherbim telefonie; 

qera e tefonave; transmetim televisiv; 

sherbime teletekst; transmetimi i 

telegrameve; transmetimi i postes 

elektronike; transmetimi i kartave te 

urimit; transmetimi i skedareve digjitale; 

sigurimi i aksesit të përdoruesve në rrjetet 

kompjuterike; transmetimi video –on-

demand; sherbime videokonference; 

sherbime te postes zanore; transmetimi 

me vale  

41  akademi [edukim]; udhëzime aikido; 

shërbime të parkut të zbavitjes; duke 

ofruar shërbime për zbavitje në lojëra; 

Trajnimi i kafshëve; qira e veprave të 

artit; qira e pajisjeve audio; rregullimin e 

konkurseve të bukurisë; shkollë me 

konvikt; Rezervimi i vendeve për shfaqj;  

shërbime kaligrafi; sigurimi i objekteve të 

kazinos [lojërave të fatit]; prezantime 

kinemaje / prezantime në kinema; qira e 

aparatit kinematografik; shërbimet e 

klubit [argëtim ose arsim]; stërvitje 

[trajnime]; rregullimi dhe mbajtja e 

kolokiumeve; organizimi dhe realizimi i 

koncerteve; rregullimi dhe mbajtja e 

konferencave; rregullimi dhe drejtimi i 

kongreseve; kurse trajnimi me 

korrespondence; shërbime kulturore, 

arsimore ose argëtuese të ofruara nga 

galeritë e artit; shërbime disko disk; 

shërbime diskotekë; dublim; informacion 

arsimor; ekzaminim arsimor; shërbime 

arsimore të ofruara nga shkollat; botime 

elektronike; shërbime argëtuese; shërbime 

argëtuese; informacion argëtimi; prodhim 

filmash, përveç filmave reklamues; 

siguron filma që nuk mund të shkarkohen 

nëpërmjet shërbimeve me video-on-

demand; kryerjen e klasa palestër; 

shërbimet e lojërave të fatit; shërbime të 

lojës të ofruara on-line nga një rrjet 

kompjuterik; pajisje lojërash me qira; 

sigurimin e objekteve të golfit; Kryen 

vizita të udhëzuara; kryerjen e turneve të 

udhëzuar ngjitje; instruksione 

gjimnastike; shërbime të klubit 

shëndetësor [trajnime shëndetësore dhe 

palestër]; shërbime të kampit të 

pushimeve [argëtim]; rregullimi dhe 

drejtimi i forumeve edukative në person; 

marrje me qira e aquariumeve shtëpiake 

ose të brendshëm; shërbime karaoke; 

shërbime të përkthimit të gjuhës; 

shërbimet e paraqitjes, përveçse për 

qëllime reklamimi; shërbime bibliotekare 

për huazim; qira e aparateve ndriçuese 

për grupe teatrore ose studiot televizive; 

mikrofilm; shërbime të bibliotekave të 

lëvizshme / shërbime të libraris; modelim 

për artistët; qira e fotografive të lëvizjes; 

shërbime të filmit në studio; duke ofruar 

objekte muzeale [prezantim, ekspozita]; 

shërbime të kompozimit muzikor; 

prodhimin e muzikës; shërbime të 

gazetarëve; shërbime klube nate argëtim; 

kopshte; publikim on-line i librave dhe 

revistave elektronike; duke ofruar 

publikime elektronike në internet, që nuk 

mund të shkarkohen; duke ofruar muzikë 

on-line, jo të shkarkueshme; që ofrojnë 

video on-line, që nuk mund të 

shkarkohen; shërbime të orkestrës; 

organizimi i garave [edukimi ose 

argëtimi]; organizimi i ekspozitave për 

qëllime kulturore ose arsimore; 

organizimi i garave sportive; organizimi i 

llotarive; organizimi i ballove; organizimi 

i shfaqjeve [shërbime impresario]; 

organizimi i shfaqjeve të modës për 

qëllime argëtimi; organizimi i ngjarjeve 

argëtuese cosplay;  planifikimi i festave 

[argëtuese]; shërbime personale trajnuese 

[trajnime palestër]; raportim fotografik; 

fotografi; edukim fizik; trajnim praktik 

[demonstrim]; prezantimi i shfaqjeve të 
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cirkut; prezantimi i shfaqjeve të 

ndryshme; prezantimi i performancave 

live; publikimi i teksteve, përveç teksteve 

publicitare; publikimi i librave; radio 

argëtuese; qiraja e radios dhe televizionit; 

prodhimi i programeve radiotelevizive; 

shërbimet e regjistrimit të incizimit; duke 

siguruar objekte rekreative; informacion 

për rekreacion; edukimi fetar; udhëzim 

sado [udhëzim ceremoni çaji]; shkrim 

skenari; doreshkrime,të tjera përveçse për 

qëllime reklamimi; rregullimi dhe mbajtja 

e seminareve; qira e skenave të shfaqjeve; 

prodhimi i shfaqjeve; interpretim i gjuhës 

së shenjave; qira e pajisjeve të zhytjes në 

lëkurë; shkrim këngësh; qira e 

regjistrimeve të zërit; shërbime të kampit 

sportiv; sigurimin e objekteve sportive; 

dhënia me qira e pajisjeve sportive, me 

përjashtim të automjeteve; qira e 

terreneve sportive; qira e objekteve të 

stadiumit; qira e skenës; Titra; shërbime 

mësimore / arsimore / instruksione; 

argëtim televiziv; përmes programeve 

televizive, që nuk mund të shkarkohen, 

nëpërmjet shërbimeve të ofruara nga 

video-sipas- kërkesës / duke siguruar 

televizorprograme, që nuk mund të 

shkarkohen, nëpërmjet shërbimeve me 

video-sipas- kërkesës /; marrja me qira e 

fushave të tenisit; prodhime teatrore; 

shërbimet e agjencisë së biletave 

[argëtuese]; koha e ngjarjeve sportive; 

qira lodrash; shërbime trajnimi të ofruara 

nëpërmjet simulatorëve; përkthim; 

tutoring; dhënia me qira e regjistruesit të 

videokasetave; qira e kamerave video / 

qira e kamerave; redaktimi i videove; qira 

e videokasetave; video pergjimi; 

udhëzime profesionale [këshillim për 

arsimim ose trajnim]; rikualifikim 

profesional; rregullimi dhe realizimi i 

punëtorive [trajnimi]; shkrimi i teksteve 

*; shërbime kopsht zoologjik  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/94 

(220)  05/02/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) DRINK EAT REPEAT 

(591)  e zezë; e bardhë 

(732)  Florjan Mumajesi and Andon 

Hidersha 

Kompleksi Kolombo, Liqeni i Thate, 

njesia administrative Farke, Tirane, AL 

;Lagjia Garunj, Liqeni i Thate, njesia 

administrative Farke, Tirane, AL 

(740) Ingrid Lalike 

Rruga Peti, Farke, njesia administrative 

Farke, Tirane 

(511) 29  mishi;peshku, shpendet dhe 

kafshet e gjahut;ekstrakte mishi;fruta dhe 

perime të konsevuara, të thara dhe të 

gatshme;pelte;recel;komposto;vezë;qumë

sht;djath;kos dhe produkte qumështi;vajra 

ushqimore dhe yndyrna  

30  kafe;caj;kakao dhe kafe 

artificiale;oriz;pasta;miell palme;miell 

dhe preparate të ndyshme të prodhuara 

prej drithrave;bukë, torta dhe ëmbëlsira, 

cokollatë, akullore;sheqer;mjaltë, melasë, 

maja, pluhur për pjekje, 

kripë;erëza;herba;uthull;salca;akull  

39  Transporti;paketimi dhe magazinimi i 

mallrave;përgatitje udhëtimi  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve;strehim i përkohshëm  

 

 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

13 

 

(210)  AL/T/ 2020/212 

(220)  12/03/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Office; E-shop 

(591)  e bardhë; blu; e verdhë; 

(732)  CooperationPanda 

Tsarigradsko Shose Blvd 139 1784 Sofia 

Bulgaria, BG 

(740) Aleksandra Mecaj 

Rruga R. Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, 

Ap.70/1, Tirane 

(511) 16  Letër dhe karton; material i 

shtypur; material për lidhjen e librave; 

fotografi; kancelari dhe pajisje zyrash, 

përveç mobiljeve; ngjitës për qëllime 

shkrimi ose shtëpiake; materiale për 

vizatim dhe materiale për artistë; furca 

boje; materiale mësimore dhe udhëzuese; 

fletë plastike, filma dhe çanta plastike për 

mbështjellje dhe paketime; lloji i 

printerëve, blloqe të shtypura; Pajisje të 

zyrës, peshqirë letre, ngjitësa, produkte që 

merren me paratë dhe bankat, çanta valute 

dhe portofola çantash me  zinxhir, 

lidhëset, libralidhëse, kapëse lidhëse, 

unaza librash, unaza për varjen e gjetheve 

lirshëm, mbajtës të kartave të biznesit, 

karta biznesi, zile telefonash, kartela, 

kartela me kapëse, lëng korrektimi, shirit 

korrektimi, organizuesa tavolinash, 

organizuesh sirtarësh, tabaka letrash, 

organizues furnizimesh, ndarëse dhe 

tabaka grumbulluese, skedarë ndalese, 

rafte qoshesh, shporta mbeturinash, 

skedarë revistash, dosje që varen, stenda 

telefoni, mbajtës lapsash, mbajtës të 

kapëseve të letrave, skedarë muri, rafte 

jashtë tavoline, mbajtëse shënimesh, 

tabaka shërbimesh, xhepa muri, kapëse 

memosh, fletëpalosje me tel memosh, 

mbajtëse shenjuesish, shfaqës të kartave 

të biznesit, mbajtës të të shenjave dhe 

emrave të tavolinave, mbajtëse targash, 

rafte për shfaqjen e revistave dhe 

broshurave, mbajtës librash në natyrë, 

korniza, këmbalec piktori, jastek 

këmbaleci, zarfe, posta, letër faksi, kuti 

skedarësh, kuti kartelash, kuti për ruajtjen 

e skedarëve, flamuj dhe shënues të 

faqeve, yje të prera, skedarë të varur, faqe 

për ndarjen e indeksit, skedat e indeksit, 

shpues letre, etiketa, sende të petëzuara, 

hapëse letrash, gjilpëra shtypëse, pineska 

tabele, kapëse letre, vizore, kapëse 

magnetike, libra mesazhesh, modelues 

mesazhesh, tabelë për emrin, letër, 

mbërthyese letre, rrotulla letre, stilolapsa, 

lapsa, rimbushje stilolapsi, rimbushje 

lapsi, kopjues, mbajtës librash, skedarë që 

zgjerohen, skedarë me zinxhir dhe 

skedarë tavolinash, portofolë, letër 

milimetrike, përforcime për mbajtjen e 

letrave, mbulesa raportesh, shirita gome, 

blloqe letre abrazive, shënime vetë-

ngjitëse, mbrojtëse fletësh, pajisje 

transporti, konkretisht shirit, mbështjellje 

me flluska dhe materiale të butë ne forme 

kikirikësh për paketime, kuti, kartona, 

film që tërhiqet për mbështjellje, zarfe 

listash paketimi, qese plastike, tuba për 

mbajtjen e letrave të postimit, rrotulla prej 

letre, mbështjellës poste, letra amballazhi 

kasapi, letra shtypi, spango, peceta letre, 

shirit paketimi, shirita vule, shirita për 

magazinim, shpërndarës shiritash, shirita 

ngjitës, shirita për të lidhur, shirita 

maskuese, vula me tituj, vula me data, 

rimbushje të bojës së vulës dhe kuti 

mbushëse, shtresë me bojë për vulat, 

blloqe steno, fletore raportimi, blloqe për 

shënime ligjore, mbajtëse për të shkruar, 

mbajtëse për të vizatuar, letra me ngjyra, 

kalendarë, qese plastike mbeturinash, 

transparente, shtresa për tavolinë, tabela 

mesazhesh, shenja të përgjithshme 
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biznesi, peceta fytyre, hapëse letrash, 

ngjitës, ngjitës në formë shkopi, stilolapsa 

zamkë, stuko ngjitëse të ripërdorshme, 

karta indeksi, shirit transparent, pajijse 

për shpërndarjen e shiritave të tavolinës, 

lidhëse librash në formë krehëri, libra për 

kompozim, staplera elektrikë, letër 

fotografike, letër printeri, rimbushje të 

kalendarit tavolinë, mbështjellës letrash, 

arka grumbullimi, shpërndarës për kapëse 

letre, etiketa, pllaka posteri, karta dhurate.  

20  Mobilje, pasqyra, korniza pikturash; 

enë, jo prej metali, për magazinim ose 

transport; kockë e papërpunuar ose 

gjysmë e përpunuar, bri, kockë balene ose 

perla; guacka; cibukë; amber i verdhë; 

Mobilje zyre, rafte për pallto, tavolina 

kompjuteri, tavolina biznesi, karroca 

shërbimesh, stenda televizive, rafte 

librash, kabinete për skedarë, skedarë me 

gërma, dollapë që mbyllen me kyc, 

karrige për tavolina, karrige për mysafirë, 

karrige pune, karrige që vendosen një mbi 

një, karrige që palosen, tavolina që 

palosen, kuzhineta jo metali, ndalues dere 

prej plastike, shtresa rrëshqitëse për 

mobilje, shtresa mbrojtëse për sipërfaqe, 

jastëkë mbështetës për shpinën dhe 

sedilje, këmbë të rregullueshme 

mobiljesh, mbajtëse të qarta plastike për 

shenja prezantimi (badges)  

35  Reklamim; manaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksione zyre; 

Shërbimet e katalogut të porosive dhe 

shërbimet e katalogut në internet në 

fushën e pajisjeve për zyra, shërbimet e 

kompjuterizuara të dyqaneve me pakicë 

në fushën e pajijseve të zyrave dhe 

mobiljeve të zyrave, shërbimeve të 

dyqaneve me pakicë në fushën e pajisjeve 

të zyrave dhe mobiljeve të zyrave që 

përmbajnë një program nxitës për 

klientët, krijimin e logove të korporatave 

për të tjerët; 

shërbime fotokopjuese; 

shërbime të shitjes me pakicë që 

përmbajnë pajisje zyre, makina zyre dhe 

mobilje zyre. 

Raklamim; 

Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; 

Dhënia me qira e kohës së reklamimit në 

median e komunikimit; 

Shpërndarja e materialit reklamues; 

Marketingu dixhital; 

Marketingu i synuar drejt një audience të 

caktuar; 

Shërbime këshillimi në fushën e 

marketingut në internet; 

Sigurimi i informacionit komercial dhe 

afarist, veçanërisht përmes faqeve të 

internetit; 

Profilimi i konsumatorit për qëllime 

komerciale ose marketing; 

Prezantimi i mallrave në median e 

komunikimit, për qëllime të shitjes me 

pakicë; 

Promovimi i shitjeve për të tjerët; 

Informacion dhe këshilla tregtare për 

konsumatorët për zgjedhjen e produkteve 

dhe shërbimeve; 

Sigurimi i një tregu on-line për blerësit 

dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

Indeksimi i uebit për qëllime komerciale 

ose reklamimi; 

Sigurimi i informacionit të gjeolokuar në 

lidhje me mallrat dhe shërbimet, në 

mënyrë që të lehtësojë zbulimin dhe / ose 

blerjen e tyre për konsumatorët. 

  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/214 

(220)  12/03/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 ) Office Superstore 

(591)  e bardhë; blu; e verdhe 

(732)  CooperationPanda 

Tsarigradsko Shose Blvd 139 1784 Sofia 

Bulgaria, BG 

(740) Aleksandra Mecaj 

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

Ap.70/4, Tirane., 100 

(511) 16  Letër dhe karton; material i 

shtypur; material për lidhjen e librave; 

fotografi; kancelari dhe pajisje zyrash, 

përveç mobiljeve; ngjitës për qëllime 

shkrimi ose shtëpiake; materiale për 

vizatim dhe materiale për artistë; furca 

boje; materiale mësimore dhe udhëzuese; 

fletë plastike, filma dhe çanta plastike për 

mbështjellje dhe paketime; lloji i 

printerëve, blloqe të shtypura; Pajisje të 

zyrës, peshqirë letre, ngjitësa, produkte që 

merren me paratë dhe bankat, çanta valute 

dhe portofola çantash me  zinxhir, 

lidhëset, libralidhëse, kapëse lidhëse, 

unaza librash, unaza për varjen e gjetheve 

lirshëm, mbajtës të kartave të biznesit, 

karta biznesi, zile telefonash, kartela, 

kartela me kapëse, lëng korrektimi, shirit 

korrektimi, organizuesa tavolinash, 

organizuesh sirtarësh, tabaka letrash, 

organizues furnizimesh, ndarëse dhe 

tabaka grumbulluese, skedarë ndalese, 

rafte qoshesh, shporta mbeturinash, 

skedarë revistash, dosje që varen, stenda 

telefoni, mbajtës lapsash, mbajtës të 

kapëseve të letrave, skedarë muri, rafte 

jashtë tavoline, mbajtëse shënimesh, 

tabaka shërbimesh, xhepa muri, kapëse 

memosh, fletëpalosje me tel memosh, 

mbajtëse shenjuesish, shfaqës të kartave 

të biznesit, mbajtës të të shenjave dhe 

emrave të tavolinave, mbajtëse targash, 

rafte për shfaqjen e revistave dhe 

broshurave, mbajtës librash në natyrë, 

korniza, këmbalec piktori, jastek 

këmbaleci, zarfe, posta, letër faksi, kuti 

skedarësh, kuti kartelash, kuti për ruajtjen 

e skedarëve, flamuj dhe shënues të 

faqeve, yje të prera, skedarë të varur, faqe 

për ndarjen e indeksit, skedat e indeksit, 

shpues letre, etiketa, sende të petëzuara, 

hapëse letrash, gjilpëra shtypëse, pineska 

tabele, kapëse letre, vizore, kapëse 

magnetike, libra mesazhesh, modelues 

mesazhesh, tabelë për emrin, letër, 

mbërthyese letre, rrotulla letre, stilolapsa, 

lapsa, rimbushje stilolapsi, rimbushje 

lapsi, kopjues, mbajtës librash, skedarë që 

zgjerohen, skedarë me zinxhir dhe 

skedarë tavolinash, portofolë, letër 

milimetrike, përforcime për mbajtjen e 

letrave, mbulesa raportesh, shirita gome, 

blloqe letre abrazive, shënime vetë-

ngjitëse, mbrojtëse fletësh, pajisje 

transporti, konkretisht shirit, mbështjellje 

me flluska dhe materiale të butë ne forme 

kikirikësh për paketime, kuti, kartona, 

film që tërhiqet për mbështjellje, zarfe 

listash paketimi, qese plastike, tuba për 

mbajtjen e letrave të postimit, rrotulla prej 

letre, mbështjellës poste, letra amballazhi 

kasapi, letra shtypi, spango, peceta letre, 

shirit paketimi, shirita vule, shirita për 

magazinim, shpërndarës shiritash, shirita 

ngjitës, shirita për të lidhur, shirita 

maskuese, vula me tituj, vula me data, 

rimbushje të bojës së vulës dhe kuti 

mbushëse, shtresë me bojë për vulat, 

blloqe steno, fletore raportimi, blloqe për 

shënime ligjore, mbajtëse për të shkruar, 

mbajtëse për të vizatuar, letra me ngjyra, 

kalendarë, qese plastike mbeturinash, 

transparente, shtresa për tavolinë, tabela 

mesazhesh, shenja të përgjithshme 

biznesi, peceta fytyre, hapëse letrash, 

ngjitës, ngjitës në formë shkopi, stilolapsa 

zamkë, stuko ngjitëse të ripërdorshme, 

karta indeksi, shirit transparent, pajijse 

për shpërndarjen e shiritave të tavolinës, 

lidhëse librash në formë krehëri, libra për 

kompozim, staplera elektrikë, letër 

fotografike, letër printeri, rimbushje të 

kalendarit tavolinë, mbështjellës letrash, 

arka grumbullimi, shpërndarës për kapëse 

letre, etiketa, pllaka posteri, karta dhurate.  
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20  Mobilje, pasqyra, korniza pikturash; 

enë, jo prej metali, për magazinim ose 

transport; kockë e papërpunuar ose 

gjysmë e përpunuar, bri, kockë balene ose 

perla; guacka; cibukë; amber i verdhë; 

Mobilje zyre, rafte për pallto, tavolina 

kompjuteri, tavolina biznesi, karroca 

shërbimesh, stenda televizive, rafte 

librash, kabinete për skedarë, skedarë me 

gërma, dollapë që mbyllen me kyc, 

karrige për tavolina, karrige për mysafirë, 

karrige pune, karrige që vendosen një mbi 

një, karrige që palosen, tavolina që 

palosen, kuzhineta jo metali, ndalues dere 

prej plastike, shtresa rrëshqitëse për 

mobilje, shtresa mbrojtëse për sipërfaqe, 

jastëkë mbështetës për shpinën dhe 

sedilje, këmbë të rregullueshme 

mobiljesh, mbajtëse të qarta plastike për 

shenja prezantimi (badges)  

35  Reklamim;manaxhim 

biznesi;administrim biznesi;funksione 

zyre;Shërbimet e katalogut të porosive 

dhe shërbimet e katalogut në internet në 

fushën e pajisjeve për zyra, shërbimet e 

kompjuterizuara të dyqaneve me pakicë 

në fushën e pajijseve të zyrave dhe 

mobiljeve të zyrave, shërbimeve të 

dyqaneve me pakicë në fushën e pajisjeve 

të zyrave dhe mobiljeve të zyrave që 

përmbajnë një program nxitës për 

klientët, krijimin e logove të korporatave 

për të tjerët;shërbime 

fotokopjuese;shërbime të shitjes me 

pakicë që përmbajnë pajisje zyre, makina 

zyre dhe mobilje zyre. 

 

Raklamim;Dhënia me qira e hapësirës 

reklamuese;Dhënia me qira e kohës së 

reklamimit në median e 

komunikimit;Shpërndarja e materialit 

reklamues;Marketingu 

dixhital;Marketingu i synuar drejt një 

audience të caktuar;Shërbime këshillimi 

në fushën e marketingut në 

internet;Sigurimi i informacionit 

komercial dhe afarist, veçanërisht përmes 

faqeve të internetit;Profilimi i 

konsumatorit për qëllime komerciale ose 

marketing;Prezantimi i mallrave në 

median e komunikimit, për qëllime të 

shitjes me pakicë;Promovimi i shitjeve 

për të tjerët;Informacion dhe këshilla 

tregtare për konsumatorët për zgjedhjen e 

produkteve dhe shërbimeve;Sigurimi i një 

tregu on-line për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve;Indeksimi i 

uebit për qëllime komerciale ose 

reklamimi;Sigurimi i informacionit të 

gjeolokuar në lidhje me mallrat dhe 

shërbimet, në mënyrë që të lehtësojë 

zbulimin dhe / ose blerjen e tyre për 

konsumatorët.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/250 

(220)  06/04/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Jeshile; e verdhë; portokalli; e 

kuqe; 

(732)  CONAD – CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’  COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD 

Via Michelino, 59 – Bologna (BO), Italy, 

40129, IT 

(740) Renata LEKA 
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Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 

1019 

(511) 9  Bateri, bateri elektrike të 

karikueshme, Bateritë elektrike, bateritë 

elektrike të karikueshme; Karikues për 

bateritë e rikarikueshme; Karikuesit e 

baterive; Përshtates elektrike; Prizë 

elektrike; Përshtates për prize; Priza të 

luajtshme; Zgjatues për elektricitetin; 

Syze, skelete për syze, syze dielli, lente 

kontakt.  

16  Letër, karton; Materiale të printuara, 

libra, revista; Katalogjet; Gazeta; 

Buletinet; Kartat e tregtimit; Albume për 

mbledhjen e kartave tregtare; Materiale 

mësimore (perveç aparateve);broshura; 

Artikuj Shkrimi; Ditare; Blloqe 

shenimesh për takime; Artikuj per 

shkrim, gome, mprehësa për lapsa, vizore, 

portofole për artikujt e shkrimit, 

stilolapsa, lapsa, shënues të theksimit 

(highlighter), mbajtës për lapsa, tableta 

shkrimi; Pulla (vula);Plastelina; Mbajtëse 

për artikujt e shkrimit; Atlaset; Stikera 

[shkrimi]; Shkopinj me bojë shkrimi; 

Letër linoje për tavolinë; Biletat; Blloqe 

të vogla për shënime; Bllok Shënimesh; 

Tabela për vizatim; Mbështjellëse të 

parfumosura ose jo; Hartat gjeografike; 

Dosjet për letra; Letra formati ose karton; 

Postera; Mbështjellës[shkrimi]; Stilolapsa 

shënues; Shami letre; Letër higjenike; 

Peceta letre për tavolinë; Artikuj prej letre 

njëpërdorimshme si rrotullat e kuzhinës 

(letra),Mbulesa tavoline prej letre, 

Mbulesa letre për ndërrimin e pelenave, 

Nënmbulesa përthithëse njëpërdorimshme 

për kafshet shtepiake; Peshqir letre; Kuti 

me letra; Letër pergamene; Gome; 

Kapese letrash; Libra shkrimi dhe 

vizatimi; Dosjet e dokumenteve 

[shkrimi]; Materialet e paketimit; 

Materiale plastike për paketim; Qese 

letre; Qese plastike për paketim; Qese 

frigoriferike; Letër për përdorim të 

kuzhinës (për gatim dhe tharje); Qeset e 

plehrave prej letre dhe plastike, qese 

kuzhine për ruajtje dhe gatim;  Furça; 

Ngjyra vaji; Lapsa pikture; Kutitë e 

bojrave [artikuj për përdorim në shkollë]; 

Kutitë e bojës dhe furçat; Akuarele.  

29  Mishi, viçi i freskët, derri, 

shpendë;Mish (në pergjithesi, pa asnjë 

dallim);Mishi i gjedhit;Kërmijtë e 

përgatitur për konsum njerëzor;Fara, të 

përgatitura;Përgatitjet e bëra nga perime 

të fresketa për supat;Supa dhe lëngu i 

mishit, ekstrakte mishi;Perime të 

prera;Perime të prera për 

sallata;Qumështi i sojes [zëvëndësuesi i 

qumështit];Qumështi i 

tërshërës;Qumështi i tërshërës;Qumështi i 

sojës [zëvëndësuesi i 

qumështit];Qumështi i orizit;Qumësht 

bajame;Qumësht kikiriku;Qumësht arre 

kokosi;Fruta, kërpudha dhe perime të 

gatuara, të ngrira, të thata ose të 

konservuara;Perime të gatuara, të ngrira, 

të thata ose të konservuara;vajra;Vaj 

ulliri, Vaj ulliri i virgjër dhe ekstra i 

virgjër, yndyrna të ngrënshme;Peshk i 

freskët dhe i konservuar, fruta deti dhe 

molusqe të freskëta dhe të 

konservuara;Qumështi, djathi, kremi, 

produktet e qumështit, gjalpi, 

kosi;Embëlsira të bazuara në produkte të 

qumështit, kos frutash;Marmelate, 

reçel;Kremra me bazë qumështi ose 

djathë;Mish, mish i përpunuar, proshuta 

të prera ose të paprera dhe mishra të 

tymosr;Vezët;Ushqime që përbëhen nga 

ushqime të gatshme dhe / ose të ngrira të 

bazuara në mish, peshk, djathë, mish të 

kuruar;Produkte ushqimore të përgatitura 

nga patatet;Ushqime të bazuara në 

patate;Ushqime që përbëhen nga ushqime 

të gatshme të bazuara në proteina 

bimore;Ushqime që përbëhen nga 

ushqime të ngrira të bazuara në proteina 

bimore;meze në bazë të proteinave 

bimore.  

30  Kafe, çajra, kakao dhe zëvendësuesit 

e tyre;çajra bimore;Bukë dhe produkte të 

pjekura, byreke, buke në formë shiriti e 
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holle, ushqime krokante, meze te lehta, 

Drithëra të përpunuara;majatë;Brumë, 

mbushje që përmbajnë makarona, 

Makarona që përmbajnë vezë, oriz;Tartë 

[të ëmbla ose pikante], ëmbelsirë 

mus;Akull, akullore, kos frutash dhe 

sorbeto;Embëlsira të pjekura, ushqime të 

ëmbla;Biskota, pasta, çokollatë dhe 

ëmbëlsira;Kripëra, erëza, aromatizues dhe 

kremrat, uthull, uthull balsamike;Sheqeri, 

ëmbëlsues natyral, krem i ëmbel dhe 

mbushje, mjalti, ëmbëlsirat;Kremra 

(konfeksione), Kremra të bëra nga 

çokollata;Miell perimesh;Miell,Ekstrakte 

çaji;Ekstrakte bimore;Ekstrakte, jo 

mjekesore;Propolisi për qëllime 

ushqimore;Propolis.  

31  Fruta dhe perime të freskëta;alga deti 

të freskëta;artikuj ushqimore per kafshet, 

malte;Produkte bujqësore, kopshtari  dhe 

pyjore dhe kokrra (jo të përgatitura dhe jo 

të përpunuara),  fara, bimë natyrore dhe 

lule, levore të papërpunuara, lënde druri 

të papjekura, lule, të thata, për 

zbukurim;Ushqime për kafshet;Ushqimi i 

zogjve;Biskota qensh;Letër me rërë për 

kafshet shtëpiake;Ushqim për 

kafshet;Produkte për mbeturina kafshësh.  

32   Ujëra;Pije joalkoolike;Aperitivet, jo-

alkoolike;Pije të bazuara në lëng 

frutash;Pije joalkoolike me pak 

kalori;Pije që përmbajnë vitamina;Lëngje 

frutash të shrydhura;Pije të gazuara me 

aromë;Birrë jo-alkoolike;Birra;Nektarët e 

frutave;Lëng limoni i shtrydhur;Preparate 

për të bërë pije;Lëngje (preparate);Ujë i 

gazuar (preparate për pergatitje);Shurupe 

për pije;Uthull, joalkoolike;lëngje;Lëngje 

perimesh [pije];Lëng domate [pije];Pije 

perimesh;Pije me hirrë;Pijet me baze soje, 

perveç zëvëndësuesve të qumështit;Pijet 

me bazë orizi, përveç zevendesuesve të 

qumeshtit;Pije me bazë uji me ekstrakte 

çaji;Lëngje (pije me bazë frutash ose 

perimesh);pije energjike;pije 

izotonike;pije me proteina per aktivitete 

sportive.  

33   Pijet alkoolike (përveç 

birrës);Likere;Pije alkoolike me bazë 

frutash;Koktejle;Tretës të ushqimit (liker 

dhe pije alkoolike);Ekstrakte alkoolike 

frutash;Përgatitjet për të bërë pije 

alkoolike;Musht;Spirits dhe liker;Verërat.  

35   Reklama;Administrimi i 

biznesit;Konsultime dhe ndihmë në 

menaxhimin e biznesit, organizimin dhe 

promovimin;Ndihmë në reklamimin e 

produkteve, brënda kornizës së kontratës 

franchaise;Konsulencë dhe ndihmë në 

lidhje me organizimin dhe menaxhimin e 

supermarketeve, hipermarketeve, bareve, 

kafeterive;Konsulencë dhe ndihmë në 

lidhje me organizimin dhe menaxhimin e 

restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të 

akullores;Tregtimi me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike për 

porositjen në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me plehun organik, dhe, dhe 

produkteve bimore, shtëpiake, dhoma dhe 

produkte pastrimi dhe kujdesi për 

lavanderi;Tregtimi me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike të 

porositjes në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me produktet e higjienës 

personale, kozmetikës, 

parfumerisë;Tregtimi me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike për 

porositjen në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me përgatitjet sanitare, produkte 

dhe artikujt  e kujdesit personal dhe për 

bukurinë;Tregtimi me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike të 

porositjes në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me qirinjte dhe karburantet, 

produktet ushqimore, pergatitjet dietike 

dhe produkte për foshnje;Tregtimi me 

pakicë ose shitja me shumicë, porosia me 

postë, shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike të porositjes në distancë të të 

gjitha llojeve në lidhje me ushqimin dhe 
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shtesat ushqimore, artikuj për ruajtjen e 

ushqimit, përkatësisht fletë alumini për 

ruajtjen e ushqimit, kontejnere për 

ruajtjen e ushqimit;Tregtimi me pakicë 

ose shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike të porositjes në distancë të të 

gjitha llojeve në lidhje me setet e 

guzhinës të disponueshme dhe jo të 

disponueshme, syze dhe produkte optike, 

bateri elektrike dhe materiale për 

telefoninë;Tregtimi me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike për 

porositjen në distance të të gjitha llojeve 

në lidhje me kompjuteret, laptopet dhe 

zëvëndësuesit e tyre;Tregtimi me pakice 

ose shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike për porositjen në distancë të 

të gjitha llojeve në lidhje me pajisjet 

elektrike, llambat, aparatet e 

ndriçimit;Tregtia me pakicë ose shitja me 

shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike per 

porositjen në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me produktet dhe pjesët rezerve 

për makina, rrotullat e kuzhinës (letra), 

pecetat e letrës, peceta tavoline prej 

letre;Tregtia me pakicë ose shitja me 

shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike për 

porositjen në distancë të të gjitha llojeve, 

në lidhje me qilimet e letrës, letrat 

higjienike, peceta letre, letra 

pergamene;Tregtimi me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike të 

porositjes në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me qese letre, produkte letre të 

disponueshme, libra, revista, artikuj letre 

përthithes;Tregtia me pakicë ose shitja me 

shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike për 

porositjen në distancë të të gjitha llojeve 

në  lidhje me artikuj shkrimi, materialet e 

shkrimit, materialet e paketimit;Tregtia 

me pakicë ose shitja me shumicë, porosia 

me postë, shitja në internet përmes 

mjeteve elektronike të porositjes në 

distance të të gjitha llojeve në lidhje me 

shtreterit, jastëkët, dyshekët, artikujt 

shtëpiak ose kuzhine, vegla dhe 

pajisjet;Tregtia me pakicë ose shitja me 

shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike të 

porositjes në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me furça, krëhër, sfungjerë dhe 

pastrues për përdorim personal dhe jo 

personal;Tregtimi me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike të 

porositjes në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me tenxhere, pjata tavoline, gota 

të disponueshme dhe jo të 

disponueshme;Tregtia me pakicë ose 

shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike për porositjen në distance të 

të gjitha llojeve në lidhje me artikuj 

tekstili, orendi, shtëpiake, kuzhine dhe 

mbulesa banjo;Tregtia me pakicë ose 

shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike të porositjes në distancë të të 

gjitha llojeve në lidhje me veshje, këpucë, 

kapele dhe produkte shtesë për to, 

fustanet , kinkaleri (artikuj te 

rrobaqepesve);Tregtia me pakicë ose 

shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike të porositjes në distance të të 

gjitha llojeve në lidhje me artikuj 

ushqimore, frutat dhe perimet e freskëta 

dhe jo të freskëta, produktet ushqimore të 

ngrira ose të ruajtura, produktet 

gastronomike;Tregtimi me pakicë ose 

shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike të porositjes në distancë të të 

gjitha llojeve në lidhje me ushqimet e 

gatshme, produktet e pjekjes, ëmbëlsirat, 

ëmbëlsuesit natyral dhe artificial;Tregtia 

me pakicë ose shitja me shumicë, porosia 
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me postë, shitja në internet përmes 

mjeteve elektronike për porositjen në 

distancë të të gjitha llojeve në lidhje me 

produkte ushqimore organike, produkte 

shtazore dhe produkte ushqimore, ujë 

mineral (pije), pije;Tregtimi me pakicë 

ose shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike për porositjen në distancë të 

të gjitha llojeve në lidhje me birrat, pijet 

alkoolike, verën.  

38   Shërbimet në internet, përkatësisht 

transmetimi elektronik i përmbajtjeve të 

marra nga librat, produktet tipografike 

dhe materialet e shtypura, të aksesueshme 

përmes rrjeteve te telekomunikacionit, 

duke përfshirë formën e podcast-

ve;Shërbimet në internet, përkatësisht 

transmetimi elektronik i lajmeve, recetave 

dhe informacionit, përpilimi i teksteve, 

vizatimeve dhe imazheve me anë të 

rrjeteve te telekomunikacionit;Shërbimet 

e informacionit të ofruara përmes rrjeteve 

telematike (përfshirë internetin), 

përkatësisht transmetimin e lajmeve, 

mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve;Shërbime të ofrimit të 

rrjetit telematik, përkatësisht sigurimin e 

aksesit në informacionin e arritshme në 

rrjetet telematike, përfshirë 

internetin;Sigurimi i forumeve 

elektronike dhe dhomave të bisedave në 

rrjetet telematike, përfshirë internetin, në 

lidhje me gatimin;Transmetimi i 

prezantimeve në ekran nga kompjuteri 

dhe televizioni;Transmetimi televiziv, 

kabllor dhe radio, përfshirë lojërat 

audio;Mundesimi i aksesit në mediat 

mësimore dhe edukative në internet, në 

veçanti njësitë arsimore të 

multimedias;Sigurimi i aksesit në 

programet/programet kompjuterike dhe 

mediat mësimore (të shkarkueshme) të 

ofruara në rrjetet telematike, përfshirë 

internetin;Leasing e kohës së hyrjes në 

një bazë të dhënash 

kompjuterike;Mundesimi i hyrjes në 

bazat e të dhënave në rrjetet 

kompjuterike.  

41   Shërbime botuese;shërbime edukimi 

dhe trajnimi;shërbime mësimore;ofrimi i 

arsimit;ofrimi i mësimeve në 

internet;rregullimi dhe kryerja e 

mësimeve;shërbime për sigurimin e 

eventeve argëtuese;organizimi i ngjarjeve 

për qëllime kulturore dhe 

argëtuese;prodhim video dhe 

audio;intervistim për qëllime 

argëtimi;programe televizive dhe radio.  

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve;Shërbime të Barit, Kafenete, 

Restorantet, Lokale për pica,  Bar-

rostiçeri, Lokale për akullore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/328 

(220)  29/04/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PIZZA; CRACKER 

(591)   

(732)  ETI GIDA SANAYI VE 

TICARET ANONIM ŞIRKETI 

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, 

ESKISEHIR, Turkey, TR 

(740) Krenar Loloçi 

Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, 

Tiranë, Shqipëri 

(511) 30  Pasta, krekërs (crackers), bukë.  
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(210)  AL/T/ 2020/333 

(220)  05/05/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) vendi ideal per blerje te zgjuara 

(591)  blu; e bardhë; e verdhë; e kuqe; 

bojëqielli 

(732)  Tido-AL Sh.p.k 

Tiranë, Rruga Irfan Tomini, Pallati Nr.8, 

Shkalla 2, Pallati nr.1, Shqipëri, AL 

(740) Rezarta Rajta 

Rr."Muhamet Gjollesha'', Pallati 62/1, 

Tiranë, Shqipëri. 

(511) 9  Aplikacione kompjuterike të 

shkarkueshme; Platformat e programeve 

kompjuterike, të regjistruara ose të 

shkarkueshme; Platformë programi 

kompjuterik, i regjistruar; Aparate dhe 

instrumente për regjistrimin, 

transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e tingullit, imazheve ose të 

dhënave; Media të regjistruara dhe të 

shkarkueshme.  

35  Tregtimi në internet i mallrave dhe 

shërbimeve; Tregtimi i mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera; 

Demonstrim i mallrave; Sigurimi i 

informacionit për kontaktet tregtare dhe të 

biznesit; Sigurimi i informacionit dhe 

këshillave tregtare për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; 

Kërkimi i të dhënave në skedarët e 

kompjuterave për të tjerët; Zhvillimi i 

koncepteve të reklamimit; Përditësimi i 

materialeve reklamuese; reklamimi në 

internet në një rrjet kompjuterik; Shkrimi 

i teksteve të publicitetit; Indeksimi në 

internet për qëllime komerciale ose 

reklamimi; sigurimi i renditjes së 

përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi / sigurimi i vlerësimeve të 

përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi;  Sigurimi i rishikimeve të 

përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; Promovimi i shitjeve për të 

tjerët; Optimizimi i motorëve të kërkimit 

për promovimin e shitjeve.   

39  Shpërndarja e mallrave; Dërgimi i 

mallrave të porositura nëpërmjet postës 

elektronike; Dërgimi i pakove; Paketimi 

dhe ruajtja e mallrave; Shërbime korrieri 

(mesazhe, mallra tregtare).  

42  Dizenjim grafik i materialeve 

promovuese; Dizenjim i artit grafik; 

Konsulencë për softuer kompjuterik; 

Hartimi i programeve kompjuterike; 

Instalimi i programeve kompjuterike; 

Mirëmbajtja e programeve kompjuterike; 

Zhvillimi i programeve kompjuterike në 

kuadrin e botimit të softuerëve; 

Përditësimi i programeve kompjuterike; 

Shërbime të vërtetimit të përdoruesit duke 

përdorur një teknologji të vetme të hyrjes 

për aplikacione softuerësh në internet.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/344 

(220)  07/05/2020 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  jeshile; e bardhë 

(732)  ALB-ERK SHPK 

Rruga "Ndre Mjeda" Nr.42, pranë ish 

Parkut "21 Dhjetori", Tiranë, AL 

(740) Evis Jani 

 Rr. Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, 

Kati 20, Zyra 159 

(511) 30  Kafe; çaj; biskota; çokollata.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/346 

(220)  08/05/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) MARK 

(591)  e kuqe; e zezë; gri 

(732)  DS GLOBAL INTERNATIONAL 

TRADE Shpk 

ELBASAN, Rruga Nacionale, Metalurgji, 

Nr i pasurise 986, 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/ 2020/350 

(220)  11/05/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) GOLD; "Quality is not an act, it is 

a habit" 

(591)  e bardhë; e zezë; gold 

(732)  BESIAN GURI 

Lagjia'' Luigj Gurakuqi'', Rruga ''Rinia'', 

ZK.8521, Ndertesa 1/170, Kati 1, 

Elbasan, AL 

(740) Moreno Malevi 

Blloku "1 Maji", Rr.''Njazi Demi", Ap 18, 

Sh.40, Tiranë 

(511) 14  Metale të çmuara dhe sende të 

caktuara prej metali të çmuar ose të 

veshura prej tyre, si dhe stoli, orë; varese; 

vathe; stoli te bera nga gure te cmuar; 

diamante; flori i punuar ose i papunuar; 

fije floriri[stoli]; stoli kostumesh; unaza; 

zinxhire[stoli]; byzylyke[stoli]; statuja te 

krijuara nga metale te cmuar; medalje; 

perla[stoli]; platin[metal]; punime arti me 

metale te cmuara; kapese kravate  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/351 

(220)  11/05/2020 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; e bardhë; 

(732)  Flutura  Malo 

Rruga Ali Demi, pallati 72, hyrja1, ap 7, 

Tirane., AL 

(740) Enkelejda Gashi 

Rruga Qemal Stafa, pallati 31, hyrja 1, ap 

26, Tiranë 

(511) 16  Botime (të printuara); libra të 

ndryshëm; buletinet; libra shënimesh; 

publikime të printuara; materiale 

mësimore (përveç aparaturave); materiale 

libralidhës; libra komik; revista; gazeta; 

katallogje; broshura periodike;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/353 

(220)  12/05/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Kids Concept store 

(591)  E KUQE; PORTOKALLI; E 

VERDHE; JESHILE; BLU; LEJLA; 

VISHNJE; ROZE; BOJEQIELLI; GRI; E 

ZEZE; 

(732)  JOYTOY shpk 

Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake 

nr 5, Rruga Vaso Pasha, Pallati nr 12, 

Kati Nentokesor, AL 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri 

mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4 

(511) 28  Aparate per lojera, topa per 

lojera, lojera ndertimi, lojera tavoline, 

lojera portative.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/358 

(220)  15/05/2020 

(540)   

LUCKY STRIKE 

AMBER 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  British American Tobacco 

(Brands) Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, United 

States, US 

(740) Krenar Loloçi 

Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, 

Tiranë, Shqipëri 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar 

ose i prodhuar; duhan i dredhur; llulla 

duhani; produkte duhani; zëvendësues të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro; 

puro të vogla dhe të holla (cigarillo); 

çakmakë për cigare; çakmakë për puro; 

shkrepëse; artikuj për duhanpirës; letër 
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për cigare; tuba për cigare; filtra për 

cigare; aparate xhepi për dredhjen e 

cigareve; makineri që mbahen në dorë për 

injektimin e duhanit në tuba letre; cigare 

elektronike; lëngje për cigare elektronike; 

produkte duhani për qëllime të 

ndezjes/ngrohjes (pajisje elektronike që 

ngrohin dhe nuk djegin duhanin).  
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MARKA TË REGJISTRUARA 
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(210)  AL/T/ 2018/440 

(540)  Best seller 

(732)  BESTSELLER sh.p.k 

Tirane Vore Rruga Vore-Marikaj, Numer 

Pasurie 147/2/10, Vol 17,fq 28, Zone 

Kadastrale 2596, AL 

(151)  05/06/2020 

(180)  09/05/2028 

(111)  20662 

(300)   

(510)  11, 20, 21, 24  27, 

(526)  Best; seller 

(591)  - 

(740) Enkelejda MUCAJ 

Tonucci & Partners, Torre Drin,  Rr. Adbi 

TOPTANI, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/238 

(540)  MADE WITH ITALY 

(732)  AICS- Agjensia Italiane per 

bashkepunim dhe zhvillim 

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 5, 

Tirane, AL 

(151)  09/06/2020 

(180)  12/03/2029 

(111)  20673 

(300)   

(510)  31, 40, 41, 43, 44  45, 

(526)  ITALY;  ethical mark of the italian 

cooperation; western balkans 

(591)  -blu; e kuqe; e gjelber; e bardhe 

(740) Raimonda KARAPICI - Avokat - 

PAP 

 Rr. Ndreko Rino, Nd. 1, H. 34/Ap 28  

Tiranë  

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/341 

(540)  Berlintexx femme 

(732)  Mode West shpk 

Fshati Katund i ri, Godine 2 Kateshe, 

prane Peugeot, Njesia Administrative 

Kashar, Tirane, AL 

(151)  05/06/2020 

(180)  04/04/2029 

(111)  20657 

(300)   

(510)  35, 

(526)  Berlin; femme 

(591)  -Rozë; e verdhë 

(740) Kujtim Qershori 

Rruga ''Skender Kosturi'', nd 3, H1, Kat 2, 

Njesia Bashkiake nr 9, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/477 

(540)  ap appa 

(732)  appa shpk 

Tirane Kamez KAMEZ Lagjja 

''Frutikulture'', Rruga''Liria'', Ndertese 

Private Nr.8,Kati 1, AL 

(151)  09/06/2020 

(180)  17/05/2029 

(111)  20667 

(300)   

(510)  21, 

(526)   

(591)  -e zezë; e bardhë; gri 

(740) ELVIN NURIU 

Rruga e Durrësit, nr 79, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/526 

(540)  iDental Creating Smiles 

(732)  Edison Shimaj 

Lagjja Bushat, Rruga Qender, godine 2-

kateshe, kati i II-te, nr.536/13/1, Shkoder-

Shqiperi, AL 

(151)  09/06/2020 

(180)  31/05/2029 

(111)  20674 

(300)   
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(510)  35  44, 

(526)  Dental 

(591)  -gri 

(740) Vilso Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/555 

(540)  AGRIFERT 

(732)  MBM SHPK 

Ura e Draçit, Shtodher, Komuna Helmes, 

Kavaje / AL, AL 

(151)  05/06/2020 

(180)  10/06/2029 

(111)  20659 

(300)   

(510)  1, 

(526)   

(591)  -jeshile, kafe, e bardhe 

(740) Ardit Loloçi 

Rr. Asim Vokshi, Nr.137,Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/614 

(540)  PANAIRI ONLINE 

(732)  Muhamet BIZHGA 

Rruga ''Barrikadave'' ish-Kinema 17 

Nentori, kati i dyte, Tirane, AL 

(151)  09/06/2020 

(180)  02/07/2029 

(111)  20675 

(300)   

(510)  35, 

(526)  PANAIRI ONLINE; PANAIRI I 

BIZNESEVE ONLINE; NE 365 DITE, 

NE 24 ORE 

(591)  -ngjyrat bojeqielli; e bardhe 

(740) Majlinda MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 

(210)  AL/T/ 2019/708 

(540)  Shqiptaret per Shqiptaret 

(732)  Elvis Naci 

Rruga Ali Demi,Tirane, AL 

(151)  09/06/2020 

(180)  01/08/2029 

(111)  20672 

(300)   

(510)  35  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Albana Laknori 

Albana Laknori 

Rr. Myrteza Deliu, Pall.Ndregjoni, 1040, 

Apt.36, Linze 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2019/826 

(540)  SHPATI 

(732)  ILIR GRACENI 

Elbasan Gjinar DERSTILE Fshati 

Derstile, rruga Elbasan Gjinar km-20 , 

ndertesa nr.28, AL 

(151)  05/06/2020 

(180)  16/09/2029 

(111)  20658 

(300)   

(510)  32, 

(526)  Ujë natyral oligomineral 

(591)  -E kuqe; e bardhë; e zezë 

(740) Nazri HAXHIU 

GSI Albania , Rr . Barrikadave , Pall i Ri 

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

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/834 

(540)  AQUARIUS. WATER+ A 

(732)  The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, 30313 Atlanta 

Georgia, United States, US 

(151)  09/06/2020 

(180)  18/09/2029 

(111)  20671 

(300)   
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(510)  32, 

(526)  WATER+ 

(591)  - 

(740) Krenar Loloci 

Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, 

Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/843 

(540)  AAA 

(732)  ''ESSI'SH.P.K 

LLAPUSHNIK-GLLOGOVC-KOSOVA, 

KS 

(151)  09/06/2020 

(180)  20/09/2029 

(111)  20670 

(300)   

(510)  29  30, 

(526)  EXTRA 

(591)  -E kuqe; e zezë; e verdhë 

(740) Krenar Loloci 

Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, 

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/859 

(540)  Economic TPK 

(732)  TPK d.o.o. 

Carice Milice 79, Paraćin, Serbia, RS 

(151)  09/06/2020 

(180)  26/09/2029 

(111)  20669 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloci 

Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, 

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/872 

(540)  SUMMER BREEZE 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH, 

CH 

(151)  05/06/2020 

(180)  30/09/2029 

(111)  20660 

(300)  33935  02/04/2019  AD 

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

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

Çajupi, P. 20/4, Ap. 15, Kutia Postare 

1019, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/950 

(540)  Kron 

(732)  Blu-Imperial 

Komuna Qafmollë, Tiranë, AL 

(151)  05/06/2020 

(180)  25/10/2029 

(111)  20655 

(300)   

(510)  32, 

(526)   

(591)  -Gri e hapur e metalizuar; Pantone 

887 C 

(740) Eris Hysi 

Bl Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, 

Ndërtesa 6, Hyrja 11, Ap.21 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/951 

(540)  Kron 

(732)  Blu-Imperial 

Komuna Qafmollë, Tiranë, AL 

(151)  05/06/2020 

(180)  25/10/2029 

(111)  20656 

(300)   

(510)  32, 

(526)   

(591)  -Jeshile e thellë; Pantone 3435 C 
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(740) Eris Hysi 

Bl Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, 

Ndërtesa 6, Hyrja 11, Ap.21 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/1018 

(540)  Shqip.al 

(732)  MEDIA UNION SHPK 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga " Sulejman 

Delvina ", Nd.25, H.7, Kodi Postar 1019, 

Tirane, AL, AL 

(151)  05/06/2020 

(180)  18/11/2029 

(111)  20661 

(300)   

(510)  41, 

(526)  .al 

(591)  -e kuqe; e bardhe;  

(740) Roland Caushaj 

Rr. "Mihal Duri", Pall. 58, Shk. 1, Ap.14, 

Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/1122 

(540)  TRAHANA LUNXHERIA 

PERNINA Kiço Noti 
(732)  Kiço Noti  

Njesia Bashkiake nr.3, Rruga Kongresi i 

Manastirit, Pallati 490/20, Zona 

Kadastrale nr.8140, Nr Pasurie 3/324/ND, 

Tirane - Shqiperi., AL 

(151)  09/06/2020 

(180)  27/12/2029 

(111)  20666 

(300)   

(510)  30, 

(526)  TRAHANA 

(591)  -e verdhe; e kuqe; e bardhe 

(740) Vilson Duka  

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap.4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2020/65 

(540)  ALBANIAN MASTER 

COURIER 

Siguri, shpejtësi dhe çmime ekonomike 
(732)  I V Y.SHPK 

Rruga Ferit Xhajko, Njesia Bashkiake 

nr.4, Tiranë, AL 

(151)  09/06/2020 

(180)  24/01/2030 

(111)  20668 

(300)   

(510)  39, 

(526)  Albanian; Courier; Siguri, shpejtesi 

dhe cmime ekonomike 

(591)  -Portokalli [karrotë]; blu 

[lochmara]; e bardhë 

(740) Moreno Malevi 

Blloku "1 Maji", Rr.''Njazi Demi", Ap 18, 

Sh.40, Tiranë 

 

 
 
 (210)  AL/T/ 2020/152 

(540)  2 KITARRAT 

(732)  GIOAD sh.p.k 

Lagjja.1, Rruga "Taulantia", Durres., AL 

(151)  10/06/2020 

(180)  24/02/2030 

(111)  20677 

(300)   

(510)  41, 43  44, 

(526)   

(591)  - 

(740) ADIL BEQIRAJ 

Lagjia nr.16, Rruga "Mujo Ulqinaku", 

nr.140, Durres 
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VENDIME TE DHOMES PER 

SHQYRTIMIN E KUNDERSHTIMEVE 
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1 -Objekti i kundërshtimit: 

Marka “DIAMBE MARKET” e publikuar më 01/03/2018 në Buletinin e Pronësisë 

Industriale M2018/4 me të dhënat e mëposhtme:  

Emri i aplikantit: EURO TRADE ALBANIA, me adresë: Tiranë, Vaqarr. Lagjia 

Vaqarr, Rruga Kryesore, Tirane, AL i përfaqesuar me autorizim nga Majlinda 

MANUSHI. 

Nr. Kërkesës: AL/T/2017/863   

Data e depozitimit: 06/10/2017 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 30; 35. 

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: DIAMBE SHPK: me adresë: Durrës, Katund i ri, Fllakë, Autostrada Tiranë-

Durrës, km 5, Ura e Fllakës, AL, përfaqesuar me autorizim nga Evisa Nano. 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 13/04/2018.  

Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi: 

Nenet 152 i Ligjit Nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për Pronësinë Industriale” (I ndryshuar); 

VKM-së nr 1706, date 29/12/2008 “Për Miratimin e Rregullores për Markat”. 

-Vendimi: 

Pranimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës “DIAMBE MARKET” me numër 

aplikimi AL/T/2017/863, me aplikant DIAMBE MARKET, për të gjitha mallrat e 

aplikuara dhe vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj.   
 

 


