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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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MARKA TË DEPOZITUARA
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(210) AL/T/ 2018/429
(220) 07/05/2018
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Gold (ar); e verdhë e djegur; e
zezë; e bardhë; gri
(732) JONEL KRISTO
RRUGA THEMISTOKLI GERMENJI,
P. AMBASADOR 1, 7/4 TIRANE
SHQIPERI 1001, AL
(740) JONEL KRISTO
RRUGA THEMISTOKLI GERMENJI,
P. AMBASADOR 1, 7/4 TIRANE
SHQIPERI 1001
(511) 43 Zyre per sherbime akomoduese
[hotele, shtepi pushimi], Sherbim bari,
Sherbim kafeje, Sherbim kafeterie, Ofrim
i pajisjeve te kampingut, Sherbim
kantine, Marrje me qira e karrigeve,
tavolinave, pelhurave per tavolina,
pajisjeve prej qelqi, Marrje me qira e
pajisjeve te gatimit, Katering ushqimi dhe
pijesh, Dizajn ushqimesh, Sherbim kampi
pushimi, Sherbim hotelerie, Rezervim
hoteli, Sherbim moteli/hoteli, Sherbim
recepsioni per pritje dhe percillje
vizitoresh, Sherbim restoranti, Sherbime
snack-bar, Akomodim i perkohshem,
Sherbime turistike ne shtepi

(210) AL/T/ 2018/546
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(220) 01/06/2018
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
Portokalli e zbehur(antike); e
bardhë
(732) Fondacioni "ARKU", regjistruar ne
Zyrën e Regjistrimit te OJF-ve, me
vendim nr.582, dt.29.12.2016 te Gjykates
se Rrethit Gjyqesor Tirane
Rruga "Llambi Bonata", pallati nr.11,
shkalla1, ap.3 Tirane, Shqiperi, AL
(740) Rovena Dilo
Rruga "Llambi Bonata", pallati nr.11,
shkalla 1, ap.3 Tirane, Shqiperi
(511) 35
Agjensi import-eksporti;
Agjensi publiciteti ; Agjensi reklamash ;
Menaxhimit i biznesit te artisteve
performues; Dhënie me qira e hapësirës
së reklamimit ; Dhënie me qira e kohës së
reklamimit në median transmetuese ;
Dhënie me qira e materialeve publicitare ;
Informacion reklamues ; Kërkime
sponsorizuese ; Modelim për reklamim
ose promocion të shitjeve ; Organizimi i
panaireve tregtare për qëllime tregtare ose
reklamimi ; Përgatitje e kolonave
publicitare ; Prezantime të mallrave në
median komunikuese, për qëllime shitjeje
; Produkt reklamimi ; Publicitet ;
Reklama tregtare në radio ; Reklama
tregtare në television ; Reklamim i
drejtpërdrejt me postë ; Reklamim në
ambjente të jashtme ; Reklamim në
Internet nëpërmjet një rrjeti kompjuterash
; Reklamim në radio ; Reklamim në
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television ; Reklamime ; Studime
marketingu ; Shërbime për qëllime
reklamash ;Shperndarja e Materialeve
publicitare, konkretisht shërbimi i tabeles
elektronike te njoftimeve; shërbimin e
blerjes
me
anë
të
televizorit.
41
Aktivitete argëtuese ; Aktivitete
sportive ; Argëtim nëpermjet radios ;
Argëtim televiziv ; Botimi i librave ;
Botimi i librave dhe gazetave elektronike
on-line në internet ; Botimi i librave
elektronike dhe gazetave online ; Drejtimi
i koncerteve ; Botimi i teksteve, të
ndryshme nga tekstet publicitare ; Dublim
; Dhënia me qira e aparateve të ndriçimit
për sallat e teatrove ose studiot televizive
; Dhënia me qira e filmave ; Dhënia me
qira e filmave kinematografikë ; Dhënia
me qira e pajisjeve audio ; Sherbimi i
dhënies me qira i skenave të shfaqjeve;
Dhënia me qira e regjistrimeve të zërit ;
Dhënia me qira e regjistruesve të videokasetave ; Dhënia me qira e seteve të
radios dhe televizionit ; Dhënia me qira e
video-kamerave ; Dhënia me qira e
videokamerave regjistruese ; Dhënia me
qira e video-kasetave ; Dhënia me qira e
aparateve audio; Dhenia me qira e
studiove te Filmave dhe projektoreve te
filmave;
Prezantimi
i
Filma
kinematografikë ; Fotografi ; Informacion
argëtimi ; Informacion edukimi ;
Informacion ne lidhje me sherbimet e
argetimit ; Interpretimi i gjuhës së
shenjave ; Organizim e zhvillim
konferencash ; Organizim e zhvillim
Kongresesh ; Organizim e zhvillim
Konkursesh ; Publikim Librash ;
Mikrofilmim ; Modelim për artistët ;
Montim ; Montim video-kasetash ;
Organizimi dhe drejtimi i koncerteve ;
Organizimi dhe drejtimi i konferencave ;
Organizimi dhe drejtimi i kongreseve ;
Organizimi dhe drejtimi i seminareve ;
Organizimi i ballove ; Organizimi i
ekspozitave për qëllime kulturore ose
edukative ; Organizimi i konkurseve ;
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Organizimi i konkurseve të bukurisë ;
Organizimi i shfaqjeve ; Organizmi dhe
drejtimi i simpoziumeve ; Ofrimi i
pajisjeve per argetim; Prezantimi i
performancave live ; Përkthim ;
Planifikim festash ; Prezantime kinemaje
; Prodhim filmash ; Prodhim i videokasetave të filmave ; Prodhime teatrale ;
Prodhimi i programeve në radio dhe
television ; Prodhimi i shfaqjeve;
Regjistrim në video-kaseta ; Sherbim i
studiove te Regjistrimit; Rezervimi i
vendeve për shfaqje ; Sherbime sallash
për koncerte ; Organizimi dhe zhvillimi i
Simpoziumeve; Studio per xhirim filmash
; ; Shërbime edukative ; Shërbime imazhi
dixhital ; Shërbime librarish ; Shërbime
organizimi argëtimesh ; Shërbime
orkestre ; Shërbime shkrimi skrenarësh ;
Shërbime të kompozimit të muzikës ;
Shërbime të korrespondentëve ; Shërbime
të korrespondentëve të lajmeve ;
Shërbime të studiove regjistruese ;
Shërbime të faqosjes të ndryshme nga ato
me qëllime reklamuese ; Shfaqje ;
Shkrimi i teksteve, të ndryshme nga
tekstet publicitare ; Shkruajtja dhe
publikimi i Teksteve pervec atyre me
natyre publicitare; Trajnim; Vendosja e
subtitrave ;Workshop-e ; Zbavitje

(210) AL/T/ 2018/627
(220) 26/06/2018
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) BEER; Për të gjithë ata që
dashurojnë birrën; një përmbledhje të 50
birrave më të mira në botë
(591) E bardhë; portokalli
(732) Sara Kapo
Rr.Gjon Muzaka 18/2 Tirane, AL
(740) Sara Kapo
Rr.Gjon Muzaka 18/2 Tirane
(511) 16
Booklet (liberth i vogël);
Revistë

(210) AL/T/ 2018/848
(220) 24/08/2018
(540)

Bum.al
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Bum.al
Rr.Imer Ndregjoni, Tirane, AL
(740) Erion Muka
Rr.Frederik Shiroka,Kulla 3, kati 2,
Tirane
(511) 35 Reklamim, Menaxhim Biznesi,
Administrim Biznesi, Sherbim Zyre

(210) AL/T/ 2018/1007
(220) 08/10/2018
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; blu
(732) UNIVERSITY OF NEW YORK
TIRANA
RR.KODRA E DIELLIT, AL
(740) FATIH CANKURT
RR.KODRA E DIELLIT
(511) 41 Sherbime edukimi, trajnime
kulturore,
edukative,
akademike,
organizim
aktivitetesh
kulturore,
shoqerore dhe per qellime edukimi,
sherbime
biblioteke,
informacioni,
ekzaminime edukative, publikim librash,
publikime elektronike librash dhe
gazetash, publikim dhe prodhim tekstesh
shkollore;aktivitete
sportive;aktivitete
kulturore;mesimdhenie
42 Sherbime shkencore dhe teknologjike,
sherbime kerkimore

(210) AL/T/ 2018/1176
(220) 26/11/2018
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu; C=80% M=50% Y=0% K=0%
(732) Water.al Shpk
Rruga Abdyl Pajo, Pasuria 9/1308, Njesia
11, Tirane, AL
(740) Armand Shkurta
Rruga Gjergj Legisi, Blloku Gintash,
Pallati P, Laprake, Tirane
(511) 11 Aparate per ndricim; ngrohje;
prodhim avulli; gatim; ftohje; tharje;
ventilim; furnizim me uje dhe qellime
sanitare
35
Reklamat; menaxhim biznesi;
administrim biznesi; sherbime zyre
36 Sigurimet; ceshtjet financiare; ceshtje
monetare; ceshtje te pasurise se
patundshme

(210) AL/T/ 2019/127
(220) 08/02/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
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(300)
(526 ) Cafe
(591) Kafe; kafe e hapur
(732) SERGIO CAFE
Rruga "Karl Topia" Rreth rrotullimi I
Zogut te Zi, Tirane, AL
(740) Majlinda MANUSHI
Rruga "Grigor Heba" Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 30 Kafe, kafe e perpunuar, Kafe e
pjekur dhe e papjekur, Kafe artificiale
43 Sherbime per sigurimin e ushqimeve
dhe pijeve, sherbimet e kafeterise,
sherbimet e restoranteve, sherbime
hotelerie.

(210) AL/T/ 2019/347
(220) 05/04/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Crema
(591) E zezë
(732) Shoqëria ''B.M'' SH.P.K
Rruga ''Bogiq'' km 1, Koplik, Malësi e
Madhe, AL
(740) Hilmi Laçaj
Rr. Bedri Karapici, Nd.4 H.18, Ap.21,
Nj.Adm.Nr 6, 1022, Tirane
(511) 29 Qumesht per bare

(210) AL/T/ 2019/809
(220) 11/09/2019
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Magenta dhe sfondi i bardhë
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr.20,
Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL
(740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr.20,
Laprakë, Tiranë, Shqipëri
(511) 38 Akses në rrjetin ndërkombëtar
të kompjuterave; dhënia me qera e kohës
dhe aksesit në rrjetin ndërkombëtar të
kompjuterave; transmetime televizive
kabllore; transmetime radio; transmetime
televizive; komunikime telefonike me
celularë; dhënie interneti për dhoma
komunikimi të njohura si chat-rooms;
komunikime
nga
terminalet
kompjuterike; komunikime nëpërmjet
rrjetit të fibrave optike; komunikime me
telegrame; komunikime me telefon;
transmetime te imazheve dhe mesazheve
nëpërmjet shërbimeve kompjuterike;
komunikime
nga
terminalet
kompjuterike; shërbime të bordit për
buletinet
elektronike;
shërbimet
elektronike online; transmetime të
faksimileve; trasmetime të kartave të
urimit
online;
informacion
për
telekomunikacionin;
dërgimit
të
mesazheve; shërbimet e agjencive të
lajmeve;
komunikimet
nëpërmjet
telefonit;
komunikimet
nëpërmjet
celularit; komunikimet radio; mundësimit
të aksesit në bazën e të dhënave; ofrimi i
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kanaleve të telekomunikacionit për
shërbimet e blerjes nëpërmjet teleblerjes;
mundësinë e telekomunikimeve në një
rrjet global kompjuterash; dhënien e
aksesit të përdoruesve në një rrjet global
kompjuterash; transmetimit me radio;
dhënia me qera e kohës së aksesueshme
në rrjetin global të kompjuterave; dhënia
me qera e aparateve të faksimileve;
dhënia me qera e aparateve të dërgimit të
mesazheve; dhënia me qera e Modemave; dhënia me qera e mjeteve të
telekomunikimit; marrja me qera e
telefonave; transmetimeve satellitore;
shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së
shërbimeve; shërbimet pa tel si radio,
television
apo
mjete
të
tjera
telekomunikacioni;
shërbime
të
telekonferencës; komunikime nëpërmjet
telegrameve; transmetime të telegrameve;
shërbime
telegrafike;
komunikime
telefonike; shërbime telefonike; shërbime
të teleblerjeve; transmetime televizive;
shërbime të teleteksit; transmetime të
dosjeve dixhitale; transmetimi i kartave të
urimit online; shërbime telefonike të
postës me zë; transmetime wireless;

(210) AL/T/ 2019/946
(220) 08/01/2020
(540)

HUGO BOSS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
HUGO BOSS Trade Mark
Management
GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 12 Metzingen FED REP
GERMANY
72555, DE
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(740) Eno DODBIBA
Naim Frasheri 60/3, Tiranë
(511) 3 Parfumet, solucion pas rrojes,
xhel për banjë, xhel për dush, shkumë
banjoje dhe deordorantë për përdorim
personal; sapun tualeti

(210) AL/T/ 2019/967
(220) 30/10/2019
(540)

AMBER
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) International Foodstuffs Co LLC
P.O Box No. 4115, Sharjah, United Arab
Emirates, TM
(740) Krenar Loloci
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 29 Vajra ushqimore, yndyrna, gjalp
i shkrirë, margarinë, gjalp, supë, preparate
pë përgatitjen e supës, qumësht dhe
produkte bulmeti, qumësht me aromë,
pije e ftohtë dhe e ëmbël me qumësht
(milk shakes), mish, peshk, shpezë dhe
kafshë gjahu;ekstrakte mishi;fruta dhe
zarzavate të konservuara, të thata dhe të
gatuara;produkte ushqimore për lyerjen e
bukës ose krekërsave (spreads) për
konsumim njerëzor; krem shllak,
xhelatinë, reçel, komposto, vezë, artikuj
të ushqimeve që konsumohen midis
vakteve (snack food) me bazë patateje
dhe pa patate;patate të thata (kërce) dhe
patatina;të gjithe llojet e thjerrëzave të
konservuara dhe të thata;fasule të
konservuara, të thata dhe të gatuara;
bizele të konservuara; bishtaja të
përgatitura për konsumim njerëzor;
kërpudha, kikirikë të konservuar.

30
Çokollata, ëmbëlsira, bonbone,
biskota (të gjithë llojet), kekë, pasta,
makarona të thata në formë tubash të
vegjël (makaroni), makarona petë
(noodles), makarona petë (noodles) që
bëhen në çast, makarona spageti
(spaghetti), makarona në formë kërminjsh
(vermicelli), maja, pluhur për pjekje dhe
përbërës të tjerë për pjekje, salca për
sallatë, majonezë, uthull, ketchup dhe
salca (kondimentë), produkte brumi të
gatshme, brumë i ngrirë, pjesë të holla
dhe të sheshta buke pa maja (parathas) të
ngrira, akullore, ëmbëlsira (desserts) të
ngrira pa qumësht ose produkte bulmeti,
ëmbëlsira (desserts) me fruta të ngrira,
ëmbëlsira (desserts) akulli, kafe, çaj,
kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme,
kafe artificiale, bukë, brumë ëmbëlsirash,
melasë, kripë, mustardë, miell i bërë nga
drithërat, erëza, barishte të konservuara,
lëng mishi, çaj bimor, mjalt.

(210) AL/T/ 2019/1058
(220) 06/12/2019
(540)

LYSOL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Reckitt Benckiser LLC
399 Interpace Parkway, Parsippany, New
Jersey 07054, USA, US
(740) Evis Zaja
Rr. Reshit Petrela, 41, Tirane
(511) 3 Preparate pastrimi; preparate
lustrimi; preparate gërryese; preparate
pastrimi që parandalojnë ndërtimin e
njollave dhe shtresave gëlqerore;
preparate zbardhuese për përdorim
shtëpiak; preparate për zhbllokimin e
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lavamanëve (tubave të kullimit); pastrues
tualeti;preparatet
e
pastrimit
të
dritareve;preparate zbardhuese;leckë e
ngopur me detergjentë për pastrim; letra
dhe sfungjerë të përbërë me preparate
pastrimi;detergjentë, përveç përdorimit në
operacione prodhimi dhe qëllime
mjekësore;pastrues lavanderie;preparate
për larjen e enëve;preparate për
lavastovilje,
pastrues
dhe
deodorizues;agjentë
shpëlarje
për
lavastoviljet;preparate për përdorimin në
lavanderi;pastrues
të
makinerive
larëse;sapunë;sapunë
antibakterial;sapunët
për
përdorim
personal;preparate
për
pastrim
të
duarve;larës trupi;preparate për kujdesin e
lëkurës;preparate
parfumosëse
për
atmosferën;aromatizues të dhomës;vajra
esencialë;shpërndarës
arome
me
kallam;lule dhe ereza të thara;temjan.
5 Preparate dezinfektuese, antibakteriale
dhe deodoruese;dezinfektantë për qëllime
higjenike;preparate sanitare për qëllime
mjekësore;dezinfektantë
(lavanderie);antibakterial, përveç atyre
për përdorim në qënie njerëzore dhe
kafshët (për përdorim shtëpiak); pambuk
antibakterial;insekticide;miticide;repelent
ë
të
insekteve;fungicide;germicide;preparate
për shkatërrimin dhe zmbrapsjen e
parazitëve;preparate për freskimin e
ajrit;preparate neutralizuese të erës për
përdorim në tekstile, qilima dhe
ajër;preparate
për
të
kompensuar
aromat;preparate për pastrimin e ajrit.
21 Rroba dhe leckë për pastrim ose
përdorim shtëpiak, përkatësisht, leckë për
pastrim dhe fshirje;leckë për lustrim;leckë
për pastrim;pastrues pluhurash dhe leckë
për
pluhurat;leckë
e
ashpër
pastrimi;artikuj për qëllime të pastrimit të
tilla si mbajtëse për leckat, pëlhurat dhe
sfungjerët për pastrim shtëpiak dhe
mbajtëse për preparatet e pastrimit të
shtëpive;enë shtëpiake ose kuzhine dhe
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kontejnerë;krëhër dhe sfungjerë;furça
(përveç furçave të bojës);materiale për
krijimin e furçave;artikuj për qëllime
pastrimi;çeliku - leshi;xhami i pa punuar
ose gjysëm i punuar (përveç qelqit të
përdorur në ndërtesë);enë prej qelqi,
porcelani dhe enë prej balte që nuk
përfshihen në klasa të tjera.

(210) AL/T/ 2020/4
(220) 06/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Fast Food & Pizza
(591)
(732) GLADIOLA KOLECI
Lagjia 12, Bulevardi Shen Gjergji, Pallati
10, Hyrja 8, Korçë, AL
(740) Rej Beqiraj
Rr.''Urani Pano'', Nd5, Hyrja 7/3, Ap 6,
kodi postar 1016 Tirane
(511) 30 Sanduic, pite te ndryshme,
pizza, pasta.
43 Sherbime restoranti (Fast Food)

(210) AL/T/ 2020/13
(220) 08/01/2020
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Resort, Golem, Albania
(591) Bezhe; E bardhe; E verdhe; Jeshile;
Bojeqielli.
(732) Four Season Hotel& Resort
Tirane, Kavaje, Nr.Pasurie 111/293, Zona
Kadastrale 2291, AL
(740) Sonila Elezi
Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla 3, Kati i
VI, AP.29, Tirane
(511) 43 Sherbim hotelerie;sherbime
restoranti;sherbime
bari;sherbime
kafeterie;sherbime kateringu me pije dhe
ushqim;rezervime hoteli;dhenie dhomash
me qera te perkohshme;sherbime
restoranti me vete sherbim;dhenie me
qera e cadrave;sherbime te shtepive
turistike.

(210) AL/T/ 2020/14
(220) 08/01/2020
(540)

Sandy Beach Resort
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Beach Resort
(591)
(732) Four Season Hotel& Resort
Tirane, Kavaje, Nr.Pasurie 111/293, Zona
Kadaastrale 2291, AL
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(740) Sonila Elezi
Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla 3, Kati i
VI, AP.29, Tirane
(511) 43 Sherbim hotelerie;sherbime
restoranti;sherbime
bari;sherbime
kafeterie;sherbime kateringu me pije dhe
ushqim;rezervime hoteli;dhenie dhomash
me qera te perkohshme;sherbime
restoranti me vete sherbim;dhenie me
qera e cadrave;sherbime te shtepive
turistike.

(210) AL/T/ 2020/61
(220) 24/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) WEDDING; EVENTS
(591) Roze-Puder Pastel; E bardhe.
(732) BESNIK TALI
Durres, Fushe Kruje, Lagjia Kastrioti,
pallat i vjeter nr. 24, shkalla 1, kati 1,
apartamenti 2, AL
(740) Aleksandra Mecaj
Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5,
Ap.70/4, Tirane., 100
(511) 25 Fustane nusesh; Veshje;këpucë;
Kostume; Kostume ballosh me maska;
Kravata; Kapele; Pallto; Pantallona;Vello
[veshje];Veshje;Veshje ceremoniale ose
zyrtare;Shalle;Shalle me dantella që vihen
mbi kokë dhe shpatulla;Shalle që hidhen
rreth
shpatullave;Shalle
të
gjerë
(Gëzof);Shami xhepi;Taka.
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35 Tregtim i luleve dhe fidaneve natyrale
dhe artificiale.
41 Planifikim festash si dasma;festa
familjare; fejesa [argëtim]; Shërbime
organizimi argëtimesh; Organizimi i
konkurseve të bukurisë; Organizimi i
shfaqjeve
[shërbime
sipërmarrjeje];
Organizimi i ballove;Dhënia me qira e
pajisjeve profesionale audio;Dhënia me
qira e pajisjeve profesionale të ndricimit;
Dhënia me qira e video-kamerave;Dhënia
me qira e videokamerave regjistruese;
Fotografi; Informacion argëtimi; Montim
video-kasetash.
42
Dekor (Dizenjim i brendshëm);
Dizenjim (Arte grafike); Dizenjim i
arteve grafike; Dizenjim veshjesh;
Dizenjo e dekorit të brendshëm; dizenjim
i dekoreve të tavolinave, karrigeve.
45 Dhënie veshjesh me qira; dhënie
veshje mbrëmjesh me qira.

(210) AL/T/ 2020/68
(220) 27/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) START
(591) Jeshile; E bardhe; E zeze.
(732) Future University of Tirana
Rr. Sotir Kolea & Budi, Qyteti Studenti
dhe Rr.Budi nr.74, Tiranë, AL
(740) Sonila Kazhani
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Rr.Sotir Kolea & Budi, Qyteti Studenti
dhe Rr.Budi nr.74, Tiranë
(511) 16 Letër; karton; mjete kancelarie;
blloqe; stilolapsa;katalogë; kartolina;
ftesa;materiale
instruktimi;
kartëvizita;manuale;blloqe
shënimesh;
kalendar;certifikata;materiale për trajnim
të shtypura.
35
Administrimi i programeve të
besnikërisë së konsumatorit; administrimi
i
programeve
të
shpeshta
të
fluturimeve;ndihmë administrative për
t'iu përgjigjur thirrjeve për oferta ;
ndihmë administrative në përgjigjen e
kërkesave për propozim; përpunimi
administrativ i urdhrave të blerjes;
shërbime administrative për zhvendosjen
e bizneseve; reklamimi ; shërbimet e
agjencisë së reklamimit; reklamimi me
porosi; prodhimi i filmave reklamues;
marrja me qira e hapësirës reklamuese;
marrja me qira e kohës së reklamimit në
median e komunikimit; shërbimet e
caktimit të takimeve ne funksion te zyrës;
ankandi; postimi i faturave; marrja me
qira e tabelave te reklamimit;mbajtja e
librave te kontabilizimit dhe shërbime
këshilluese për menaxhimin e biznesit;
vlerësimet e biznesit; auditimi i biznesit;
shërbime të ekspertëve të efikasitetit të
biznesit; pyetjet e biznesit; shërbime
ndërmjetëse biznesi në lidhje me
përputhjen e investitorëve privatë të
mundshëm me sipërmarrësit që kanë
nevojë për fonde; hetimet e biznesit;
menaxhimin e biznesit dhe konsulencën e
organizatës; ndihmë për menaxhimin e
biznesit; konsulencë për menaxhimin e
biznesit; menaxhimi i biznesit për ofruesit
e shërbimeve të pavarura; menaxhimi i
biznesit të hoteleve; menaxhimi i biznesit
të artistëve interpretues; menaxhimi i
biznesit të programeve të rimbursimit për
të tjerët; menaxhimi i biznesit të njerëzve
sportivë; konsulencë e organizatës
afariste; shërbime të menaxhimit të
projektit të biznesit për projektet e
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ndërtimit; hulumtim biznesi; konsulencë
profesionale e biznesit; sigurimin e
informacionit të biznesit; sigurimi i
informacionit të biznesit përmes një faqe
në internet; administrimi tregtar i
licencimit të mallrave dhe shërbimeve të
të tjerëve; shërbime të agjencisë së
informacionit tregtar; shërbime të
ndërmjetësimit tregtar; shërbime të
lobimit
komercial;
asistencë
për
administrimin tregtar ose industrial duke
siguruar informacione për kontaktet
tregtare dhe afariste; sigurimi i
informacionit komercial dhe këshilla për
konsumatorët në zgjedhjen e produkteve
dhe shërbimeve; shërbimet e inteligjencës
konkurruese; përpilimin e informacionit
në bazat e të dhënave kompjuterike;
përpilimin e statistikave; përpilimin e
indekseve të informacionit për qëllime
tregtare ose reklamimi; menaxhimin e
skedarëve të kompjuterizuar; konsulencën
në lidhje me strategjitë e komunikimit
reklamues; konsulencë në lidhje me
strategjitë
e
komunikimit
me
marrëdhëniet me publikun; profilizimin e
konsumatorit për qëllime komerciale ose
marketing; shërbime të komunikimit të
korporatave; analizë të çmimeve të
kostos; kërkim të të dhënave në skedarë
kompjuterik për të tjerët; demonstrim të
mallrave; zhvillim të koncepteve të
reklamimit; reklamim të postës direkte;
shpërndarje të reklamave; shpërndarje e
mostrave; hartimi i deklaratave të
llogarive;
parashikimi
ekonomik;
shërbimet e agjencisë së punësimit;
organizimi i ekspozitave për qëllime
tregtare ose reklamimi; organizimi i
shfaqjeve të modës për qëllime
promovuese;
auditimi
financiar;
shërbimet e regjistrit të dhuratave;
shërbime të agjencisë së eksportit;
menaxhim të përkohshëm të biznesit;
faturimin; shërbimet e paraqitjes për
qëllime
reklamimi;
shërbime
të
inteligjencës së tregut; studime të tregut;
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marketing; marketing në kuadër të botimit
të programeve kompjuterike; hulumtim të
marketingut; shërbime të marrëdhënieve
mediatike; modelim për reklamim ose
promovim të shitjeve; negocim dhe
përfundim të transaksioneve tregtare për
palë të treta; negocim të kontratave të
biznesit për të tjerët; rregullimi i
abonimeve në gazeta për të tjerët; marrja
me qira e pajisjeve të zyrës në ambientet
e bashkëpunimit; reklamimi online në një
rrjet kompjuterik; shërbimet e shitjes me
pakicë në internet për muzikë dhe filma
që mund të shkarkohen dhe regjistruar;
shërbimet e shitjes me pakicë në internet
për tonet e zileve që mund të shkarkohen;
sigurimi i një tregu në internet për blerësit
dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
sondazh i opinionit; reklamim në natyrë;
menaxhim i jashtëm i administruar për
kompani; shërbime të jashtme ne ndihmë
te biznesit; pagesa për klikim reklamim;
konsulencë për menaxhimin e personelit;
rekrutim të personelit; marrje me qira të
makinerive fotokopjuese; prezantim i
mallrave në median e komunikimit për
qëllimet e shitjes me pakicë; shërbimet e
krahasimit të çmimeve; shërbime të
prokurimit për të tjerët mbi blerjen e
mallrave dhe shërbimeve për bizneset e
tjera; promovimi i mallrave dhe
shërbimeve përmes sponsorizimit të
ngjarjeve sportive; testimit psikologjik
për zgjedhjen e personelit; marrëdhëniet
me publikun; publikimin e teksteve të
publicitetit; marrjen me qira të
materialeve të reklamimit; reklamimin në
radio; regjistrimin e komunikimeve dhe të
dhënave me shkrim; shërbime të shitjes
me pakicë për vepra arti të ofruara nga
galeritë e artit; shkrime për qëllime
reklamimi; optimizim të motorit të
kërkimit për promovim të shitjeve /
optimizim të motorit të kërkimit për
promovim
të
shitjeve;
shërbime
sekretarie; veshje në dritare të dyqaneve;
kërkim për sponsorizim; rregullim
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abonimesh në shërbime telekomunikuese
për të tjerët; sistemim informacioni në
bazat e të dhënave kompjuterike;
marketing në shënjestër; shërbime të
regjistrimit të taksave; përgatitje tatimore;
shërbime
telemarketing;
përgjigje
telefonike
për
abonentë
të
padisponueshëm; prodhimi i programeve
të shitblerjeve nëpërmjet telefonit;
reklamimi televiziv; organizimi i
panaireve tregtare; transkriptimi i
komunikimeve [funksionet e zyrës];
shtypja; azhurnimi dhe mirëmbajtja e të
dhënave në bazat e të dhënave
kompjuterike; azhurnimi dhe mirëmbajtja
e informacionit në regjistra; azhurnimi i
material 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; marrja me qira e makinave
shitëse; indeksimi në internet për qëllime
komerciale ose reklamimi; optimizimi i
trafikut të faqeve në internet; përpunimi i
fjalëve; shkrimi i kurrikulave vitae për të
tjerët; shkrimi i rezumeve për të tjerët;
shkrimi i teksteve të publicitetit.
39 Transport ajror;marrja e avionëve me
qira;marrja me qira e motorëve të
avionëve;transport i ambulances;transport
i automjeteve të blinduara;transport me
anije
transportuese;varka
me
qira;magazinimin e anijes;transporti me
anije;prenotim
vendesh
për
udhëtime;shërbime
amballazhimi;transporti
me
autobus;parkimi i makinave;marrja me
qira e makinave;shërbime për ndarjen e
makinave;transportin
e
makianve;rimbushja
e
makinave
tregues;shërbimet e shoferëve;mbledhja
dhe
transporti
i
mallrave
të
riciklueshëm;organizimi
i
lundrimeve;dorëzimi i mallrave;dorëzimi
i mallrave me porosi me postë;dorëzimi i
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gazetave;shpërndarja e energjise;marrja
me qira e kambanave të zhytjes;marrja
me qira e kostumeve për zhytje;sigurimi i
udhezimeve të drejtimit për qëllime
udhëtimi;marrja me qira e bodrumeve
elektrike të verës;shpërndarja e energjise
elektrike;shoqerimi
i
udhëtareve;transporti me target;dorëzimi i
luleve;marrja
me
qira
e
ngrirësve;transportimi
i
mallrave;përcjellja e mallrave;garazh me
qira;mbështjellje
dhurate;transport
i
ruajtur i sendeve të çmuara;marrje dhe
dhënie kuajsh me qira;dhënia e
informacionit në lidhje me shërbimet e
magazinimit;lancimi i satelitëve për të
tjerët;ruajtja
e
bagazhit;transport
detar;dorëzimi i mesazhit;marrja me qera
e makinave garuese;marrja me qera e
sistemeve te lundrimit;paketimi i
mallrave;dorëzimi
i
parcelave;vend
parkimi me qira;rregullimi i shërbimeve
të transportit të udhëtarëve për të tjerët
përmes një aplikacioni online;transport
pasagjerësh;ruajtja fizike e të dhënave ose
dokumentave të ruajtura në mënyrë
elektronike;pilotimi;pilotimi i droneve
civile;transport hekurudhor;marrja me
qira e pajisjeve frigoriferike;shërbimet e
heqjes dhe rimbushjes se makinave
shitëse;transporti
lumor;shpëtimi
i
anijeve;ngarkim shkarkim;marrja me qira
e
kontejnerëve
për
ruajtje
dhe
deponim;ruajtja e mallrave;transport
taksi;rimorkim;marrja
me
qira
e
traktoreve;sigurimi i informacionit për
trafikun;transport
i
tramvajit
dhe
transporti
rrugor;transporti
dhe
depozitimi
i
mbeturianve
dhe
plehrave;transporti me tubacion;transport
i
udhëtarëve;rezervimi
i
transportit;sigurimi i informacionit për
transportin;logjistika
e
transportit;transportimi
i
mobilieve;rregullimi i vizave të udhëtimit
dhe dokumentave të udhëtimit për
personat
që
udhëtojnë
jashtë
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vendit;rezervimi i udhëtimit;shpëtimi
nënujor;shkarkim ngarkesash;marrja me
qira
e
rafteve
të
çatisë
së
automjetit;shërbime të tërheqjes për
ndarjen e automjeteve;marrja me qira e
automjeteve;marrja
me
qira
e
depove;shpërndarja e ujit;furnizimi me
ujë;marrja me qira e karrigeve me
rrota;mbështjellja
mallrave.
40
Deodorizues i ajrit;freskimi i
ajrit;pastrim i ajrit;marrja me qira e
aparateve të kondicionimt;aplikimi i
përfundimeve në tekstile;marrja me qira e
kaldajeve;libërlidhje;prerje
rrobash;ngjyrosje e rrobave;hidroizolim i
rrobave;ndryshimi i veshjeve;shërbime të
ndarjes së ngjyrave;konsulencë në fushën
e verës;trajtim rezistent ndaj rrudhave për
veshje;shtypje me porosi 3D për të
tjerët;montim me porosi të materialeve
për të tjerët;prodhim me porosi i
bukes;qepje
rrobash
me
porosi;dekontaminim te materialeve të
rrezikshme;shërbim
teknike
dentare;shkatërrim i mbeturinave dhe
plehrave;qepje rrobash;shërbime për
ngjyrosje;prodhim
i
energjise;gdhendje;sherbim i zbardhimit
te rrobave;ruajtja e ushqimeve dhe
pijeve;inkuadrimi i veprave te artit;ngrirje
te ushqimeve;shtypje frutash;marrja me
qira e gjeneratoreve;bluarje;djegje te
mbeturinave dhe plehrave;sigurim te
informacionit në lidhje me trajtimin
material;marrja me qira e makinerise se
thurrjes;ngjyrosje
lëkure;punim
lëkure;shtypje
litografike;punim
metali;trajtimi i metaleve;shtypje te
kompensuar;bluarje qelqi optic;trajtimi i
letrës;pasterizimi
i
ushqimit
dhe
pijeve;trajtim i perhershem i shtypjes së
pëlhurave;shërbime
fotokopozuese;sherbime te zhvillimit te
filmit fotografik;sherbime te shtypjes
fotografike;palnifikimi i perpunimit te
materialeve;përpunimi
i
filmave
kinematografike;përpunimi
i
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naftës;riciklim i mbeturinave dhe
plehrave;shërbimi rafinimi;sharrimi i
materialeve;shërbimin i ngjyrosjes së
këpucëve;sherbimi
i
shtypjes
se
mëndafshit;therja e kafshëve;klasifikimi i
mbeturianave
dhe
transformimi
i
materialit të riciklueshëm;marrja me qira
e
aparateve
të
ngrohjes
së
hapësires;ngjyrosje
tekstili;izolues
tekstili;trajtimi i tekstilit;trajtimi i
rrobave;prerja
dhe
përpunimi
i
drurit;ngjyrosja
e
dritareve
tëmakinave;riciklimi i mbeturiane;trajtimi
dhe transformimi i mbeturineve;trajtimi i
ujit;shërbime të saldimit;trajtimi i
ngjyrosjes së dritares duke qenë shtresë
sipërfaqësore;bërja e verës;perpunimi i
drurit;trajtimi
i
leshit.
41
Edukim; organizim aktivitetesh;
ekspozita kulturore për qëllime edukative;
shërbime biblioteke; publikim librash;
publikime elektronike librash dhe
gazetash; publikim dhe shkrim tekstesh
shkollore; aktivitete sportive; aktivitete
kulturore; aktivitete edukative; aktivitete
formuese.
42 Analiza për shfrytëzimin e fushës së
naftës;shërbime arkitekturore;konsulencë
arkitekturore;saktesim i veprave te
artit;hulumtim bakteriologjik;vëzhgime
biologjike;modelimi
i
kartës
së
biznesit;kalibrimi;shërbimet
e
hartografisë;analiza
kimike;vëzhgime
kimike;dhenia
me
qira
e
kompjuterave;programim
kompjuterik;hartimi
i
programeve
kompjuterike;marrja
me
qira
e
programeve
kompjuterike;analiza
e
sistemit kompjuterik;modelimi i sistemit
kompjuterik;konsulencë
për
softuer
kompjuterik;shërbime të mbrojtjes së
virusit
kompjuterik;konsulencë
për
teknologjinë kompjuterike;konsulencë për
sigurinë kompjuterike;konsulencë në
hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve
kompjuterike;konsulencë në fushën e
kursimit të energjisë;shndërrimi i të
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dhënave ose dokumenteve nga media
fizike në elektronike;shndërrimi i
programeve kompjuterike dhe të dhënave
përveç konvertimit fizik;krijimin dhe
mirëmbajtjen e faqeve në internet për të
tjerët;krijimin dhe hartimin e indekseve të
informacionit të bazuar në faqen web për
të tjerët;shërbimet e teknologjisë së
informacionit;konsulencë për sigurinë e të
dhënave;dizenjimi
i
dekorit
të
brendshëm;dizenjim
i
brendshem;zhvillimi
i
platformave
kompjuterike;dixhitalizimi
i
dokumenteve;dublikimi i programeve
kompjuterike;ruajtja e të dhënave
elektronike;monitorimi
elektronik
i
identifikimit të informacionit personal për
të zbuluar vjedhjet e identitetit përmes
internetit;auditimi
i
energjisë;inxhinieri;shërbime
të
eksplorimit në fushën e industrisë së
naftës,
gazit;vëzhgime
gjeologjike;kërkimet
gjeologjike;modelimi
i
arteve
grafike;dizajn grafik i materialeve
promovuese;mirëmbajtja
e
faqeve
kompjuterike;dizenjim
industrial;konsulencë për teknologjinë e
informacionit;sigurimi i informacionit
mbi teknologjinë kompjuterike dhe
programimin përmes një faqe në
internet;instalimi
i
programeve
kompjuterike;konsulencë për sigurinë e
internetit;studimi i tokës;mirëmbajtja e
programeve
kompjuterike;vëzhgime
mekanike;monitorimi
i
sistemeve
kompjuterike
nga
qasja
në
distancë;monitorimi
i
sistemeve
kompjuterike
për
të
zbuluar
prishjet;monitorimi
i
sistemeve
kompjuterike për zbulimin e aksesit të
paautorizuar ose shkeljes së të
dhënave;rezervimi i të dhënave jashtë
faqes;kërkimi
i
naftës;ofruesit
e
shërbimeve të jashtme në fushën e
teknologjisë së informacionit;rikuperimi i
të dhënave kompjuterike;hulumtime në
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fushën e fizikës;hulumtime në fushën e
mbrojtjes së mjedisit;hulumtime në
fushën e saldimit;vëzhgime në fushën e
teknologjisë telekomunikuese;vëzhgime
në
fushën
e
ndërtimit
të
ndërtesave;sigurimi
i
informacionit
shkencor;këshilla dhe konsulencë në
lidhje
me
kompensimin
e
karbonit;shërbime
laboratorike
shkencore;kërkimi
shkencor;vëzhgime
shkencore dhe teknologjike në lidhje me
hartën e patentave;kërkime shkencore dhe
teknologjike në fushën e fatkeqësive
natyrore;sigurimi i motorëve të kërkimit
për internet;pritje serveri;softuer si një
shërbim;zhvillimi
i
programeve
kompjuterike në kuadrin e publikimit të
softuereve;anketimit dhe kryerja e
studimeve teknike të projektit;shkrimi
teknik;vëzhgime teknologjike;konsulencë
teknologjike;konsulencë e teknologjisë
telekomunikuese;testimi
i
materialit;azhurnimi
i
programeve
kompjuterike;analiza e ujit;marrja me qira
e serverave në internet;konsulencë për
krijimin
e
faqeve
në
internet.
44 Përhapja ajrore dhe sipërfaqësore e
plehrave dhe kimikateve të tjera
bujqësore; shërbime të mjekësisë
alternative; mbarështimi i kafshëve;
terapi e ndihmuar nga kafshët; marrja me
qira e kafshëve për qëllime kopshtarie;
shërbimet e agrokultures; shërbime të
aromaterapisë; shërbime të inseminimit
artificial; sherbime sallone bukurie;
marrja me qira e koshereve; shërbimet e
bankës së gjakut; shpimi i trupit;
konsulencë në fushën e vreshtarisë;
kultivimi i bimëve; shërbimet e
stomatologjisë; marrja me qira e pajisjeve
bujqesore; shërbime të fekondimit in
vitro; rregullimi i luleve; kopshtari;
implantimi i flokëve; marja me qira e
pajisjeve
bujqësore;
shërbime
të
fekondimit in vitro; rregullimi i luleve;
kopshtari; implantimi i flokeve; marrja
me qira e aparateve për stilimin e flokëve;
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rregullim i flokeve; kujdesit shëndetësor;
shërbime të qendrës shëndetësore;
keshillim shëndetësor; sherbime spa
shendetesore; vizitë në shtëpi me kujdes
infermieror; shërbimet e bujtinës;
shërbimet spitalore; shërbimet bankare te
indeve njerëzore; modelimi i peisazhit;
kopshtari i peizazhit; kujdesi për lëndinë;
masazh; këshilla mjekësore për individët
me aftësi të kufizuara; shërbime te
analizave
mjekësore
per
qellime
diagnostikuese dhe trajtimi të ofruara nga
laboratorët mjekësore; ndihme mjekësore;
shërbimet e klinikës mjekësore; marrja
me qira e pajisjeve mjekësore; ekzaminim
mjekësor; shërbimet e mamise; shërbime
shtëpiake te moshes se trete; sherbime
infermierie;
sherbime
mjekësore;
shërbimet
e
optikëve;
shërbime
ortodontike; shërbime të kontrollit të
dëmtuesve për bujqësi, akuakulturë,
kopshtari dhe pylltari; fizioterapi;
operacion palstik; përgatitja e recetave
nga farmacistët; shërbimet e një
psikologu; sherbime banjash publike per
qellime higjene; shërbimet e ripyllëzimit;
rehabilitimi për pacientët e abuzimit me
substancat; pushimi i shërbimeve në
shtëpi; marrja me qira e instalimeve
sanitare; shërbime sauna; sherbime
solariumi; terapi e te folurit; shërbimet e
telemjekësise; shërbimet e terapisë;
mbjellja e pemëve për qëllime
kompensimi të karbonit; kirurgji peme;
shërbime për banjë turke; ndihmë
veterinarie; shërbimet e vreshtarisë; heqja
e barëve të këqija.
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(210) AL/T/ 2020/69
(220) 27/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) CHEN HONG
Room 305, #9 Qiangwei, Nanpu Street
Bridgehead, Lucheng District, Wenzhou
City, Zhejiang, China, CN
(740) Krenar LOLOCI
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall.1/1, Kati 2
Tiranë,Shqipëri
(511) 21 Enë [mbajtëse];enë kuzhine, të
ndryshme nga thikat, pirunjtë dhe
lugët;tiganë për gatim;kazanë;Enë për
mbajtëse ngjitësi (glue-pot);mbështetëse
për thika për tryezë;pjata;tenxhere për
gatim;zgara [enë gatimi];grilla [enë
gatimi];grirëse
kuzhine,
joelektrike;mullinj për qëllime shtëpiake, që
operohen me dorë;tepsi byreku;autoklava,
jo-elektrike, për gatim;enë gatimi me
presion,
jo-elektrike;rrahëse,
joelektrike;çajnikë, jo-elektrik;enë për
skuqje
patatesh,
jo-elektrike;enë
kuzhine;enë të nxehta, që nuk ngrohen me
korent;poça qelqi [mbajtëse];komplet
enësh
porcelani;enë
për
pirje
lëngjesh;bluarës kafeje, që operohen me
dorë;servise kafeje (enë kuzhine);çajnik
kafeje,jo -elektrik;rafte tharjeje për
lavanderi;furça
dhëmbësh;kuti
të
përshtatshme për mbajtjen e tualetit ose
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bizhuterive (fitted vanity cases);shishe me
vakum.
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(210) AL/T/ 2020/95
(220) 05/02/2020
(540)

(210) AL/T/ 2020/89
(220) 04/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Elio Balla
Autostrada Tirane Elbasan, Brenda
ambienteve te Qendrës Tregtare TEG,
kati 2, Njesia B047, Niveli 1, Lunder,
Tirane., AL
(740) Neriza Brami
Rr. Ibrahim Rugova, Sky Tower, kati 8/3,
Tirane, Shqiperi
(511) 18 Lëkura dhe imitimet e lëkurës,
lëkurë kafshësh; bagazhe dhe çanta
transportuese; çadra; shkop mbajtes ( për
të ecur); kamxhik, parzmore dhe takëme;
jake; veshje për kafshë.
25 Veshje, këpucë, kapuça.

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) DRINK EAT REPEAT
(591) e bardhë; e kuqe
(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
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(210) AL/T/ 2020/96
(220) 05/02/2020
(540)
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(210) AL/T/ 2020/111
(220) 11/02/2020
(540)

NATRACARE

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) DRINK EAT REPEAT
(591) e bardhë; e zezë
(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;
qumësht; 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

(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Bodywise (UK) Limited
14 Lower Court Road, Almondsbury
Bristol BS32 4DX United Kingdom/ UK,
UK
(740) Rajmonda Karapici
Rr.Ndreko Rino,Nd.1 H 34/28 Tirane.
(511) 3 Peceta per pastrim;peceta tualeti
te lagura;peceta dhe pambuk per pastrim
fytyre;peceta te lagura per qellime
sanitare dhe kozmetike;peceta dhe
peshqire per pastrim;produkt pambuku
dhe
leshi
per
perdorim
kozmetik;kozmetike;shampo dhe zbutes
flokesh
(kondicionere).
5
Artikuj
sanitare
dhe
higjenizues;peshqire dhe tampon per
perdorim sanitare, linesa ne forme
mbathje;artikuj asorbues per qellime
sanitare, fshirese qe nuk thithin
lageshtire;peceta ( te perdorura nga nenat
gjate ushqyerjes se femijes);peceta me
perberje
pambuk
dhe
lesh;fshirese;pastruese te ngopura me
elemente antiseptik per perdorim
mjekesor;peceta per perdorim per
higjenen e femres;peceta pastruese per
qellime higjenike;pelena per bebe;pelena
per bebe te disponuesshme ne material
celuloze dhe leter.
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(210) AL/T/ 2020/112
(220) 11/02/2020
(540)
(210) AL/T/ 2020/154
(220) 25/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë; gri
(732) Bodywise (UK) Limited
14 Lower Court Road, Almondsbury
Bristol BS32 4DX United Kingdom/ UK,
UK
(740) Rajmonda Karapici
Rr.Ndreko Rino,Nd.1 H 34/28 Tirane.
(511) 3 Peceta per pastrim;peceta tualeti
te lagura;peceta dhe pambuk per pastrim
fytyre;peceta te lagura per qellime
sanitare dhe kozmetike;peceta dhe
peshqire per pastrim;produkt pambuku
dhe
leshi
per
perdorim
kozmetik;kozmetike;shampo dhe zbutes
flokesh
(kondicionere).
5
Artikuj
sanitare
dhe
higjenizues;peshqire dhe tampon per
perdorim sanitare, linesa ne forme
mbathje;artikuj asorbues per qellime
sanitare, fshirese qe nuk thithin
lageshtire;peceta ( te perdorura nga nenat
gjate ushqyerjes se femijes);peceta me
perberje
pambuk
dhe
lesh;fshirese;pastruese te ngopura me
elemente antiseptik per perdorim
mjekesor;peceta per perdorim per
higjenen e femres;peceta pastruese per
qellime higjenike;pelena per bebe;pelena
per bebe te disponuesshme ne material
celuloze dhe leter.

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Vans, Inc.
1588 South Coast Drive, Costa Mesa,
California
92626,
USA,
US
(740) Arben Kryeziu
Rruga Idriz Dollaku, Pall.5, Shk.2, Ap.39,
Tiranë, Kutia Postare 8198
(511) 25 Veshje për këmbët (si këpucë,
çizme, pantofla, galloshe), këpucë
atletike, këpucë tenisi, çizme, sandale,
çizme për sporte në dëborë, bluza,
këmisha, fanella pa mëngë, pulovra, bluza
tutash (bluza atletike), triko, pantallona,
xhinse, streçe, tuta sportive, pantallona të
shkurtra, pantallona të shkurtra plazhi,
fustane,funde, xhaketa, jelekë, veshje për
ski, veshje për dëborë, veshje për not,
xhaketa shiu, pantallona për shi, çorape,
veshmbathje të brendshme, rripa,
dorashka, dorashka me një gisht (veshje),
shalle, geta, veshore (mbrojtëse për
veshët), veshje koke, kapele, kapele
sportive, kapuçë, shami gushe (bandana).
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(210) AL/T/ 2020/162
(220) 26/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) GURKALI; E ZEZE; E KUQE; E
BARDHE
(732) TERANDA shpk
Tirane Farke MJULL BATHORE Mjull
Bathore, prane rrethrrotullimit TEG,
zk.2704,
nr.pasurie
529/3,
AL
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri
mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4
(511) 43
Sherbime bari; Sherbime
restoranti; Akomodim i perkohshem.

(210) AL/T/ 2020/163
(220) 26/02/2020
(540)

DOUBLE DOWN
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) KENTUCKY FIRED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS LLC
7100 Corporate Drive Plano, Texas
75024,
USA,
US
(740) Renata Leka
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Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë,
1019
(511) 29
Mishi, viçi i freskët, derri,
shpendë;Mish (në pergjithesi, pa asnjë
dallim);Mishi
i
gjedhit;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
dhe
produktet
e
vezëve;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
holle, ushqime krokante, meze te lehta,
Drithëra të përpunuara;majatë;Brumë,
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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
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit
dhe pijeve;Shërbime të Barit, Kafenete,
Restorantet, Lokale për pica,
Barrostiçeri, Lokale për akullore.

(210) AL/T/ 2020/169
(220) 28/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Panna
(591)
(732) Proinfinit shpk
Rr.Tish Daija, Kompleksi Kika, Godina
8/2, Tirane, Shqiperi, AL
(740) Sara Shpati
Rr.Tish Daija, Kompleksi Kika, Godina
8/2, Tirane, Shqiperi
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(511) 29 Krem gatimi me bazë vegjetale

(210) AL/T/ 2020/200
(220) 09/03/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu; bojëqielli; e bardhë;
(732) Pharmalys Laboratories SA
Siedereistrasse 9, CH-6280 Hochdorf,
Switzerland, CH
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" ,
shkalla 5, apt.25, Tirane
(511) 5
Produkte farmaceutike dhe
veterinare; ushqim dietik dhe substanca
për përdorim mjekësor ose veterinar,
ushqim për bebe; shtesa ushqimore për
njerëzit dhe kafshët; qumësht pluhur për
bebe; ushqim për bebe; shtesa ushqimore
dietike.
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(210) AL/T/ 2020/232
(220) 25/03/2020
(540)

(210) AL/T/ 2020/245
(220) 06/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) gri; e zezë
(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No.2,
Takara-cho,
Kanagawa-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP, JP
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 9 Programe kompjuterike; software
kompjuterike; programe kompjuterike të
shkarkueshme; software kompjuterike të
shkarkueshme; software kompjuterike për
telefonat smart; software të aplikacioneve
kompjuterike, të shkarkueshme; software
të aplikacioneve kompjuterike për
telefonat celularë, për luajtësit portativë të
medias, dhe për kompjuterat tabletë;
software kompjuterike për tu përdorur në
përdorimin
e
shërbimeve
të
telekomunikacionit
të
automjeteve;
software kompjuterike për hyrje në
shërbimet e navigimit te automjeteve dhe
shërbimet e sigurisë së automjeteve;
publikime elektronike, të shkarkueshme.

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Rivian IP Holdings, LLC
13250 N. Haggerty Road, Plymouth,
Michigan
48170,
USA,
US
(740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.
2/1, Tirane
(511) 9 Ndërfaqe kompjuteri; programe
kompjuterike për projektimin e ndërfaqes
së përdoruesit; aparate baterie elektrike të
lidhura pa tel me një softuer dhe
mikrosoftuer të integruar me azhurnim
nga distanca për ruajtjen dhe shkarkimin
e energjisë elektrike të ruajtur për
përdorim në banesa dhe ndërtesa; aparate
baterie elektrike të lidhura pa tel me një
softuer dhe mikrosoftuer të integruar me
azhurnim nga distanca për ruajtjen dhe
shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur
të furnizuar nga ose te një rrjet elektrik
ose burim tjetër të prodhimit të energjisë
elektrike
për
stabilizimin
dhe
përmbushjen e kërkesave të energjisë
elektrike dhe qëllimeve të përdorimit;
softuerë kompjuterike për monitorimin,
optimizimin dhe rregullimin e ruajtjes
dhe shkarkimit të energjisë së ruajtur në
dhe nga pajisje elektrike të lidhura me
bateri elektrike; bateri për të furnizuar
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energji elektrike në motorët për automjete
elektrike; lidhës të rrymës elektrike të
montuar në mur për të ngarkuar automjete
elektrike; lidhës elektrikë të lëvizshëm me
prizë për të ngarkuar automjete elektrike;
softuer i shkarkueshëm në natyrën e një
aplikacioni celular për monitorimin e
ngarkesës elektrike dhe gjendjen e
automjeteve dhe kontrollin në distancë të
automjeteve; softuer i shkarkueshëm në
natyrën e softuerit të sistemit operativ të
automjeteve; aparate navigimi për
automjetet [kompjuterë në bord];
lokalizues automjeti dhe pajisja e
rikuperimit të programuar për të përdorur
sistemin global të pozicionimit (GPS) dhe
telekomunikacionin celular; radio për
automjete; alarme kundër vjedhjes;
karikues baterish për përdorim në bateri
automjetesh; rregullatorë shpejtësie për
automjete; pajisjet e sigurisë së
automjeteve,
përkatësisht,
monitorë
elektronikë për dridhjet, goditjet, lëvizjet,
këndet, temperaturat dhe tensionin;
pajisjet e sigurisë së automjeteve,
përkatësisht
sistem
mbikqyrjeje
automjetesh në bord të përbërë nga
kamera dhe monitorë për ekspozimin dhe
eleminimin e pikave të padukshme në të
dy anët e automjetit; marrës-dhënës pa tel
me teknologji mbledhjeje dhe ekrani për
statusin dhe përcjelljen e të gjitha llojeve
të automjeteve në mjediset lokale; bateri,
elektrike, për automjete; pajisje të
sigurisë së automjeteve, përkatësisht,
monitorë elektronikë të presionit të
gomave;
pajisje
të
sigurisë
së
automjeteve, përkatësisht, sensorë dhe
kamerat për ecje mbrapa; njësi balancimi
gomash për automjetet tokësore; sistemi i
hyrjes pa çelës dhe sistemi i ndezjes pa
çelës për automobila të përbërë nga
mikroprocesori,
marrësi
i
sinjalit
elektronik
dhe
telekomandë
me
transponder elektronik të sinjalit;
shpejtësimatës për automjete; detektorë të
objektit të radarit për përdorim në
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automjete; sensor GPS i montuar në
automjet për përcaktimin e shpejtësisë së
lëvizjes për një automjet; karikues
baterish celulari për përdorim në
automjete; pjesë për motorë automjetesh,
përkatësisht, termostate; pajisje audio për
automjete,
përkatësisht,
stereo,
altoparlantë,
përforcues,
balancues,
mbajtës dhe kuti për altoparlantë; hyrje
për karikim USB për përdorim në
automjete; brava elektrike për automjete;
kamerat e pasme për automjete;
komandues
i
temperaturës
së
automjeteve; kontrollues pa tel për të
monitoruar dhe kontrolluar nga distanca
funksionin dhe statusin e pajisjeve ose
sistemeve të tjera elektrike, me
elektricitet dhe mekanike, përkatësisht,
baterive, sigurisë, ndriçimit, ndjekjes dhe
sistemeve të sigurisë; ndezës me
telekomandë për automjete; sistem për
lokalizimin, ndjekjen dhe sigurinë e
automjetit i përbërë nga antena dhe
transmetuesi radio që duhet të vendosen
në automjet; rregullatorë tensioni në
automjete; pajisje audio për automjete,
përkatësisht, altoparlantë për sistemet
audio të automobilave; instrumente
navigimi për automjete [kompjuterë në
bord]; lidhës elektrikë për automjete dhe
rimorkio; bateri për automjete; aparate
elektrike, përkatësisht, stacione karikimi
për karikimin e automjeteve elektrike;
analizues të kompjuterizuar për motorë
automjetesh; kabllo zgjatues për përdorim
me automjete; adaptorë për përdorim me
automjete; kabllo elektrikë për përdorim
me automjete; akumulatorë, elektrikë, për
automjete; termostate për automjete;
tregues automatikë të presionit të ulët në
gomat e automjeteve; regjistrues të
kilometrave për automjete; telekomandë
për të vënë në punë alarmet e
automjeteve.
12 Automjete tokësore dhe pjesë dhe
aksesorë të tyre, përkatësisht, pjesët
strukturore dhe përbërësit e grupit lëvizës
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në natyrën e motorëve elektrikë, kuti
ingranazhesh dhe boshtesh; trupa
autormjeti;
rrjeta
bagazhesh
për
automjete; mbulesa për automjete;
zinxhirë anti-rrëshqitës për automjete;
pulla për riparimin e gomave të
automjeteve; pompa për fryrjen e gomave
të automjeteve; takëme të brendshme për
automjete; panele të brendshme për
automjete; veshje e brendshme lëkure me
porosi për automjete; korniza targash;
mbajtëse targash; tapiceri për automjete;
automjete tokësore elektrike; pjesë të
automjeteve
elektrike,
përkatësisht,
motorë; pjesë të automjeteve elektrike,
përkatësisht, pasqyra të pamjes së pasme,
fshirëse xhamash dhe spondi i pasëm;
automjet elektrik me performancë të lartë,
plotësisht me bateri; sedilje automjetesh;
disqe rrotash për automjete; rrota për
automjete; tapiceri, mbulesa të pajisura
për automjete; timona për automjete;
motorë për automjete tokësore; mbajtëse
për çati, amortizues, susta, shufra
stabilizuese dhe suspansioni, të gjitha për
automjete; panele mbushëse për trupat e
automjeteve; feroda frenash për automjete
tokësore;
mbulesa
për
sedilje
automjetesh;
suporte
motori
për
automjete; mbulesë e parafabrikuar
automjetesh prej vinili posaçërisht për
automjete;
pjesë
automjetesh,
përkatësisht, tuba për drejtim të asistuar;
shenja për automjete; jastekë për sedilje
automjetesh; montime të mocove të
rrotave të automjeteve; mbajtëse skish për
automjete; pasqyra për automjete,
përkatësisht pasqyrat e pamjes së pasme;
masha e pasme për automjete tokësore;
çengel i projektuar posaçërisht për
përdorim në automjete për të mbajtur
pajisje automjetesh; xhama automjetesh;
paisje anti-vjedhje për automjete; goma
për automjete; goma tub për automjete;
kamerdare për goma; pjesë plastike për
automjete, përkatësisht, plastike e
ekstruduar e jashtme dhe e brendshme për
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automjete, e veshur me zbukurim
dekorativ dhe mbrojtës; automjete
tokësore, përkatësisht vetura elektrike,
kamionë dhe SUV; mbulesa gjysëm të
pajisura për automjete; kompresorë të
ajrit të frenave të automjeteve tokësore;
cilindra ajri të frenave për automjetet
tokësore; kofër automjetesh; shasi për
automjete; mbrojtëse për sediljet e
automjeteve; pjesë riparimi strukturore
për kamionë dhe automjete të tjera
motorike;
mekanizëm
transmisioni
automjetesh i përbërë nga friksioni,
transmision, boshti dhe diferenciali;
mbulesë kryesore transmisioni për
automjetet tokësore; pllakë montimi
transmisioni për automjetet tokësore; kuti
transmisioni për automjetet tokësore;
shufra rimorkimi për automjete; parapeta
për automjete; rimorkio për automjetet
tokësore; disqe të rrotave të automjeteve
dhe pjesët strukturore të tyre; automjete
për çdo terren (ATV); sensorë për
automjete tokësore, përkatësisht, sensorë
çifti drejtimi me energji elektrike, të
shitura si një komponent i sistemit të
drejtimit të asistuar; moco të rrotave të
automjetit; kuti shpejtësie për automjete
tokësore; frena për automjete; karroceri
automjetesh; transmisione për automjete
tokësore; pjesë automjetesh, përkatësisht,
gomina xhamash; pjesë automjetesh,
përkatësisht,
tendë
dielli;
pjesë
automjetesh, përkatësisht, krahët; pjesë
automjetesh, përkatësisht, xhunto me
çernierë; pjesë automjetesh, përkatësisht,
këmbë amortizatori; pjesë automjetesh,
përkatësisht, xhunto me shpejtësi
konstante; ventil për goma automjetesh;
pjesë automjetesh tokësore, përkatësisht,
diferenciale; kafaz kofre si pjesë
strukturore
e
automjeteve;
bosht
transmisioni për automjete tokësore; tubat
e frenave për automjete; tambur frenash
për automjetet tokësore; feroda frenash
për automjetet tokësore; pjesë suspensioni
të automjeteve tokësore, përkatësisht,
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susta pjastër; pjesë suspansioni të
automjeteve tokësore, përkatësisht, susta
helikoidale; gomina për fshirëse xhamash
për automjete; qarqe hidraulike për
automjete;
pjesë
suspensioni
të
automjeteve
tokësore,
përkatësisht,
balancues; interior me porosi prej lëkure
për automjete; pllaka frenash disk për
automjete; mbajtëse gotash për përdorim
në automjete; transmisione për automjete
tokësore dhe pjesët e tyre të këmbimit;
rripa
transmisioni
për
automjetet
tokësore;
sisteme
amortizimi
për
automjetet tokësore; kushinetat e rrotave
për automjetet tokësore; xhama qelqi për
automjete; alarme anti-vjedhje për
automjete; pajisje frenash për automjete;
mbajtëse për biçikleta për automjete;
komplete gominash boshti për përdorim
me automjete tokësore; kushineta boshti
për automjete tokësore; frena me disk për
automjetet tokësore; kuti për ruajtjen e
rafteve të çatisë për automjetet tokësore;
automjete për përdorime sportive; erbeg
(airbag) për automjete; dritare për
automjete; rripa sigurie për përdorim në
automjete; valvola për gomat e
automjeteve; bori për automjete; pjesët e
automjeteve tokësore, përkatësisht, rripa
motori; friksion për automjetet tokësore;
mbulesa automjetesh për makina dhe
kamionë me qëllim të mbrojtjes nga moti
dhe të elementeve; mbështetëse koke për
automjete; qese që fryhen për përdorim
në automjete për parandalimin e dëmtimit
në aksidente; zinxhirë për automjete
tokësore; pajisje këmbimi automjetesh,
përkatësisht çanta, rrjeta dhe tabaka të
përshtatura posaçërisht për tu vendosur në
automjete; rripa sigurie për sedilje
automjetesh; rrjeta bagazhesh për
automjete; feroda frenash për automjetet
tokësore; pjesë të automjeteve tokësore,
përkatësisht boshte; pjesë automjetesh
tokësore, përkatësisht ingranazhe; pjesë
metalike për automjete, përkatësisht,
pjesë të jashtme dhe të brendshme

metalike dekorative dhe mbrojtëse;
automjete elektrike, përkatësisht vetura,
kamion dhe SUV; biçikleta; alarmet
paralajmëruese për mbrapa për automjete;
disqe rrotash për automjete; bravë
elektrike për automjete; sisteme alarmi
për automjete; njësi drejtimi për
automjetet tokësore dhe pjesët e tyre;
spoilerë për automjete; shkallë për
automjete; erbegs (airbags); amortizatorë
për automjete; parakolp për automjete;
mbajtëse që vendoset në çatin e makinës
për mbajtjen e mallrave dhe bagazheve;
mbulesa të pajisura për automjete; pjesë
automjetesh
tokësore,
përkatësisht,
këmbëza; pjesë automjetesh tokësore,
përkatësisht,
parapeta;
pjesë
të
automjeteve
tokësore,
përkatësisht,
parakolpe;
pjesët
e
automjeteve,
përkatësisht, amortizatorë; dyerë për
automjete; krahë për frexho sinjalizimi
për automjete; mbulesë kapaku gazi për
automjetet tokësore; mbulesë targash
automjetesh;
panele
dyerësh
për
automjete.

(210) AL/T/ 2020/246
(220) 06/04/2020
(540)

RIVIAN
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Rivian IP Holdings, LLC
13250 N. Haggerty Road, Plymouth,
Michigan
48170,
USA,
US
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk.
C, Nr.2/1, Tirane
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(511) 9 Ndërfaqe kompjuteri; programe
kompjuterike për projektimin e ndërfaqes
së përdoruesit; aparate baterie elektrike të
lidhura pa tel me një softuer dhe
mikrosoftuer të integruar me azhurnim
nga distanca për ruajtjen dhe shkarkimin
e energjisë elektrike të ruajtur për
përdorim në banesa dhe ndërtesa; aparate
baterie elektrike të lidhura pa tel me një
softuer dhe mikrosoftuer të integruar me
azhurnim nga distanca për ruajtjen dhe
shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur
të furnizuar nga ose te një rrjet elektrik
ose burim tjetër të prodhimit të energjisë
elektrike
për
stabilizimin
dhe
përmbushjen e kërkesave të energjisë
elektrike dhe qëllimeve të përdorimit;
softuerë kompjuterike për monitorimin,
optimizimin dhe rregullimin e ruajtjes
dhe shkarkimit të energjisë së ruajtur në
dhe nga pajisje elektrike të lidhura me
bateri elektrike; bateri për të furnizuar
energji elektrike në motorët për automjete
elektrike; lidhës të rrymës elektrike të
montuar në mur për të ngarkuar automjete
elektrike; lidhës elektrikë të lëvizshëm me
prizë për të ngarkuar automjete elektrike;
softuer i shkarkueshëm në natyrën e një
aplikacioni celular për monitorimin e
ngarkesës elektrike dhe gjendjen e
automjeteve dhe kontrollin në distancë të
automjeteve; softuer i shkarkueshëm në
natyrën e softuerit të sistemit operativ të
automjeteve; aparate navigimi për
automjetet [kompjuterë në bord];
lokalizues automjeti dhe pajisja e
rikuperimit të programuar për të përdorur
sistemin global të pozicionimit (GPS) dhe
telekomunikacionin celular; radio për
automjete; alarme kundër vjedhjes;
karikues baterish për përdorim në bateri
automjetesh; rregullatorë shpejtësie për
automjete; pajisjet e sigurisë së
automjeteve,
përkatësisht,
monitorë
elektronikë për dridhjet, goditjet, lëvizjet,
këndet, temperaturat dhe tensionin;
pajisjet e sigurisë së automjeteve,
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përkatësisht
sistem
mbikqyrjeje
automjetesh në bord të përbërë nga
kamera dhe monitorë për ekspozimin dhe
eleminimin e pikave të padukshme në të
dy anët e automjetit; marrës-dhënës pa tel
me teknologji mbledhjeje dhe ekrani për
statusin dhe përcjelljen e të gjitha llojeve
të automjeteve në mjediset lokale; bateri,
elektrike, për automjete; pajisje të
sigurisë së automjeteve, përkatësisht,
monitorë elektronikë të presionit të
gomave;
pajisje
të
sigurisë
së
automjeteve, përkatësisht, sensorë dhe
kamerat për ecje mbrapa; njësi balancimi
gomash për automjetet tokësore; sistemi i
hyrjes pa çelës dhe sistemi i ndezjes pa
çelës për automobila të përbërë nga
mikroprocesori,
marrësi
i
sinjalit
elektronik
dhe
telekomandë
me
transponder elektronik të sinjalit;
shpejtësimatës për automjete; detektorë të
objektit të radarit për përdorim në
automjete; sensor GPS i montuar në
automjet për përcaktimin e shpejtësisë së
lëvizjes për një automjet; karikues
baterish celulari për përdorim në
automjete; pjesë për motorë automjetesh,
përkatësisht, termostate; pajisje audio për
automjete,
përkatësisht,
stereo,
altoparlantë,
përforcues,
balancues,
mbajtës dhe kuti për altoparlantë; hyrje
për karikim USB për përdorim në
automjete; brava elektrike për automjete;
kamerat e pasme për automjete;
komandues
i
temperaturës
së
automjeteve; kontrollues pa tel për të
monitoruar dhe kontrolluar nga distanca
funksionin dhe statusin e pajisjeve ose
sistemeve të tjera elektrike, me
elektricitet dhe mekanike, përkatësisht,
baterive, sigurisë, ndriçimit, ndjekjes dhe
sistemeve të sigurisë; ndezës me
telekomandë për automjete; sistem për
lokalizimin, ndjekjen dhe sigurinë e
automjetit i përbërë nga antena dhe
transmetuesi radio që duhet të vendosen
në automjet; rregullatorë tensioni në
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automjete; pajisje audio për automjete,
përkatësisht, altoparlantë për sistemet
audio të automobilave; instrumente
navigimi për automjete [kompjuterë në
bord]; lidhës elektrikë për automjete dhe
rimorkio; bateri për automjete; aparate
elektrike, përkatësisht, stacione karikimi
për karikimin e automjeteve elektrike;
analizues të kompjuterizuar për motorë
automjetesh; kabllo zgjatues për përdorim
me automjete; adaptorë për përdorim me
automjete; kabllo elektrikë për përdorim
me automjete; akumulatorë, elektrikë, për
automjete; termostate për automjete;
tregues automatikë të presionit të ulët në
gomat e automjeteve; regjistrues të
kilometrave për automjete; telekomandë
për të vënë në punë alarmet e
automjeteve.
12 Automjete tokësore dhe pjesë dhe
aksesorë të tyre, përkatësisht, pjesët
strukturore dhe përbërësit e grupit lëvizës
në natyrën e motorëve elektrikë, kuti
ingranazhesh dhe boshtesh; trupa
autormjeti;
rrjeta
bagazhesh
për
automjete; mbulesa për automjete;
zinxhirë anti-rrëshqitës për automjete;
pulla për riparimin e gomave të
automjeteve; pompa për fryrjen e gomave
të automjeteve; takëme të brendshme për
automjete; panele të brendshme për
automjete; veshje e brendshme lëkure me
porosi për automjete; korniza targash;
mbajtëse targash; tapiceri për automjete;
automjete tokësore elektrike; pjesë të
automjeteve
elektrike,
përkatësisht,
motorë; pjesë të automjeteve elektrike,
përkatësisht, pasqyra të pamjes së pasme,
fshirëse xhamash dhe spondi i pasëm;
automjet elektrik me performancë të lartë,
plotësisht me bateri; sedilje automjetesh;
disqe rrotash për automjete; rrota për
automjete; tapiceri, mbulesa të pajisura
për automjete; timona për automjete;
motorë për automjete tokësore; mbajtëse
për çati, amortizues, susta, shufra
stabilizuese dhe suspansioni, të gjitha për
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automjete; panele mbushëse për trupat e
automjeteve; feroda frenash për automjete
tokësore;
mbulesa
për
sedilje
automjetesh;
suporte
motori
për
automjete; mbulesë e parafabrikuar
automjetesh prej vinili posaçërisht për
automjete;
pjesë
automjetesh,
përkatësisht, tuba për drejtim të asistuar;
shenja për automjete; jastekë për sedilje
automjetesh; montime të mocove të
rrotave të automjeteve; mbajtëse skish për
automjete; pasqyra për automjete,
përkatësisht pasqyrat e pamjes së pasme;
masha e pasme për automjete tokësore;
çengel i projektuar posaçërisht për
përdorim në automjete për të mbajtur
pajisje automjetesh; xhama automjetesh;
paisje anti-vjedhje për automjete; goma
për automjete; goma tub për automjete;
kamerdare për goma; pjesë plastike për
automjete, përkatësisht, plastike e
ekstruduar e jashtme dhe e brendshme për
automjete, e veshur me zbukurim
dekorativ dhe mbrojtës; automjete
tokësore, përkatësisht vetura elektrike,
kamionë dhe SUV; mbulesa gjysëm të
pajisura për automjete; kompresorë të
ajrit të frenave të automjeteve tokësore;
cilindra ajri të frenave për automjetet
tokësore; kofër automjetesh; shasi për
automjete; mbrojtëse për sediljet e
automjeteve; pjesë riparimi strukturore
për kamionë dhe automjete të tjera
motorike;
mekanizëm
transmisioni
automjetesh i përbërë nga friksioni,
transmision, boshti dhe diferenciali;
mbulesë kryesore transmisioni për
automjetet tokësore; pllakë montimi
transmisioni për automjetet tokësore; kuti
transmisioni për automjetet tokësore;
shufra rimorkimi për automjete; parapeta
për automjete; rimorkio për automjetet
tokësore; disqe të rrotave të automjeteve
dhe pjesët strukturore të tyre; automjete
për çdo terren (ATV); sensorë për
automjete tokësore, përkatësisht, sensorë
çifti drejtimi me energji elektrike, të
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shitura si një komponent i sistemit të
drejtimit të asistuar; moco të rrotave të
automjetit; kuti shpejtësie për automjete
tokësore; frena për automjete; karroceri
automjetesh; transmisione për automjete
tokësore; pjesë automjetesh, përkatësisht,
gomina xhamash; pjesë automjetesh,
përkatësisht,
tendë
dielli;
pjesë
automjetesh, përkatësisht, krahët; pjesë
automjetesh, përkatësisht, xhunto me
çernierë; pjesë automjetesh, përkatësisht,
këmbë amortizatori; pjesë automjetesh,
përkatësisht, xhunto me shpejtësi
konstante; ventil për goma automjetesh;
pjesë automjetesh tokësore, përkatësisht,
diferenciale; kafaz kofre si pjesë
strukturore
e
automjeteve;
bosht
transmisioni për automjete tokësore; tubat
e frenave për automjete; tambur frenash
për automjetet tokësore; feroda frenash
për automjetet tokësore; pjesë suspensioni
të automjeteve tokësore, përkatësisht,
susta pjastër; pjesë suspansioni të
automjeteve tokësore, përkatësisht, susta
helikoidale; gomina për fshirëse xhamash
për automjete; qarqe hidraulike për
automjete;
pjesë
suspensioni
të
automjeteve
tokësore,
përkatësisht,
balancues; interior me porosi prej lëkure
për automjete; pllaka frenash disk për
automjete; mbajtëse gotash për përdorim
në automjete; transmisione për automjete
tokësore dhe pjesët e tyre të këmbimit;
rripa
transmisioni
për
automjetet
tokësore;
sisteme
amortizimi
për
automjetet tokësore; kushinetat e rrotave
për automjetet tokësore; xhama qelqi për
automjete; alarme anti-vjedhje për
automjete; pajisje frenash për automjete;
mbajtëse për biçikleta për automjete;
komplete gominash boshti për përdorim
me automjete tokësore; kushineta boshti
për automjete tokësore; frena me disk për
automjetet tokësore; kuti për ruajtjen e
rafteve të çatisë për automjetet tokësore;
automjete për përdorime sportive; erbeg
(airbag) për automjete; dritare për
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automjete; rripa sigurie për përdorim në
automjete; valvola për gomat e
automjeteve; bori për automjete; pjesët e
automjeteve tokësore, përkatësisht, rripa
motori; friksion për automjetet tokësore;
mbulesa automjetesh për makina dhe
kamionë me qëllim të mbrojtjes nga moti
dhe të elementeve; mbështetëse koke për
automjete; qese që fryhen për përdorim
në automjete për parandalimin e dëmtimit
në aksidente; zinxhirë për automjete
tokësore; pajisje këmbimi automjetesh,
përkatësisht çanta, rrjeta dhe tabaka të
përshtatura posaçërisht për tu vendosur në
automjete; rripa sigurie për sedilje
automjetesh; rrjeta bagazhesh për
automjete; feroda frenash për automjetet
tokësore; pjesë të automjeteve tokësore,
përkatësisht boshte; pjesë automjetesh
tokësore, përkatësisht ingranazhe; pjesë
metalike për automjete, përkatësisht,
pjesë të jashtme dhe të brendshme
metalike dekorative dhe mbrojtëse;
automjete elektrike, përkatësisht vetura,
kamion dhe SUV; biçikleta; alarmet
paralajmëruese për mbrapa për automjete;
disqe rrotash për automjete; bravë
elektrike për automjete; sisteme alarmi
për automjete; njësi drejtimi për
automjetet tokësore dhe pjesët e tyre;
spoilerë për automjete; shkallë për
automjete; erbegs (airbags); amortizatorë
për automjete; parakolp për automjete;
mbajtëse që vendoset në çatin e makinës
për mbajtjen e mallrave dhe bagazheve;
mbulesa të pajisura për automjete; pjesë
automjetesh
tokësore,
përkatësisht,
këmbëza; pjesë automjetesh tokësore,
përkatësisht,
parapeta;
pjesë
të
automjeteve
tokësore,
përkatësisht,
parakolpe;
pjesët
e
automjeteve,
përkatësisht, amortizatorë; dyerë për
automjete; krahë për frexho sinjalizimi
për automjete; mbulesë kapaku gazi për
automjetet tokësore; mbulesë targash
automjetesh;
panele
dyerësh
për
automjete.
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(210) AL/T/ 2020/272
(220) 16/04/2020
(540)

(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 33
Pije alkoolike (përveç
birrave);uzo.

(210) AL/T/ 2020/276
(220) 16/04/2020
(540)
(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Market; Bli; Lire; Jeto; Star
(591) blu; e kuqe; e bardhë
(732) NEVRUS BILE
Durres, Lagjia Nr.6, Rruga Shoqeria
Bashkimi, Pallati B&Bshpk, Kati i I-re,
AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 35 Reklamim/ Publicitet; Drejtim i
sipërmarrjeve tregtare, Administrim
tregtare, Manaxhim biznesi, Administrim
biznesi, shërbime të shitjes online me
pakicë dhe shumicë të produkteve
ushqimore.

(210) AL/T/ 2020/274
(220) 16/04/2020
(540)

A ME TPO
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm,
Germany, DE

AKTAION
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm,
Germany, DE
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 33 Pije alkoolike (përveç birrave);
uzo.

(210) AL/T/ 2020/277
(220) 16/04/2020
(540)

Anheizer
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm,
Germany, DE
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
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(511) 33 Pije alkoolike (përveç birrave);
likere me bazë bimore.
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(210) AL/T/ 2020/285
(220) 16/04/2020
(540)

(210) AL/T/ 2020/278
(220) 16/04/2020
(540)

Archaika
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm,
Germany, DE
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 29 Vajra ushqimor.
30 Uthull.

(210) AL/T/ 2020/281
(220) 16/04/2020
(540)

Colossus
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm,
Germany, DE
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 32 Pije energjike.

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe; blu e errët; blu e çelët;
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm,
Germany, DE
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 32 Ujra mineral e të gazuar dhe
pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe
lëngje frutash; shurupe dhe preparate të
tjera për përgatitjen e pijeve.

(210) AL/T/ 2020/343
(220) 07/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
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(300)
(526 )
(591)
(732) Astrit Kasmi PF
Gjorem, Kurbin, Autostrada LacMamurras, km4, perballe Hotel Toscana,
4704., AL
(740) Astrit Kasmi
388 Azem Hajdari, Sheshi Gjon Qypi,
Milot, Kurbin
(511) 3 Preparate zbardhëz dhe lëndë të
tjera për përdorim lavanderie; preparate
pastrues, llustrues, krrues dhe gërryes;
sapunë; parfume, essence vajrash, lëndë
kozmetike, locione flokësh; pluhur
dhëmbësh
30
Kafe; çaj; kakao; sheqer; oris;
tapiokë; miell palme; kafe artificiale;
miell dhe preparate të prodhuara prej
drithrave; maja; pluhur për pjekje; kripë;
mustardë; uthull, salca (për shije); erëza;

(210) AL/T/ 2020/476
(220) 16/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Dyqan.taxi
(591) Portokalli; e zezë
(732) MILOSAO SH.P.K
Lagjia Nr.1, Rruga "Skenderbeu", Ap. Nr.
30, Kati 1 Sarandë, AL
(740) Moreno Malevi
Blloku "1 Maji" Rr.''Njazi Demi", Ap 18,
Sh.40, Tiranë
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(511) 35 Prezantimi i mallrave në media
komunikimi, për qëllime të shitjes me
pakicë; sigurimi i një tregu online për
blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve; ndihmë për menaxhimin e
biznesit; konsulencë për menaxhimin e
biznesit; konsulencë për organizimin e
biznesit; menaxhimin e biznesit të
hoteleve; promovimin e shitjeve për të
tjerët; organizimi i panaireve tregtare për
qëllime komerciale ose reklamuese;
organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale ose reklamuese; demonstrim i
mallrave; dizenjimi i materialeve
reklamuese; shpërndarjen e materialit
reklamues; shërbimet e ekspozimit për
qëllime reklamimi; studime tregu;
reklamim / publicitet; shërbimet e
agjencisë së reklamave / shërbimet e
agjencive publicitare; Dhenie me qira e
hapësirave
reklamuese;
shërbime
këshillimore për menaxhimin e biznesit;
konsulencë profesionale të biznesit;
informacion mbi biznesin; informacion
tregtar dhe këshilla për konsumatorët në
zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve;
shërbime të ndërmjetësimit komercial;
shërbimet e lobimit komercial; hulumtim
marketingu; marketing; modelim për
reklamim ose promovim të shitjeve;
dhenie me qira materiale publicitare;
shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e
mallrave dhe shërbimeve për biznese të
tjera]; asistencë për menaxhim komercial
apo industrial; sigurimin e informacionit
të biznesit nëpërmjet një faqe online (web
site)
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MARKA TË REGJISTRUARA
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(210) AL/T/ 2018/981
(540) ADVANCED HEAT TECHNOLOGY
(732) British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, United Kingdom, UK
(151) 12/06/2020
(180) 01/10/2028
(111) 20685
(300)
(510) 34,
(526) TECHNOLOGY
(591) (740) Krenar LOLOCI
Rr. ''Ibrahim Rugova'', Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë

210) AL/T/ 2019/631
(540) First Sport Capital
(732) Qatar Sports Investments
Suhaim Bin Hamad Street, Al Saad, Regency Travel and Tours Building Doha, QA
(151) 12/06/2020
(180) 10/07/2029
(111) 20686
(300)
(510) 36,
(526) Sport
(591) -E zeze; e bardhe.
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

210) AL/T/ 2019/709
(540) FIRDEUS Firdeus
(732) Elvis Naci
Rruga Ali Demi, Tirane, AL
(151) 10/06/2020
(180) 01/08/2029
(111) 20678
(300)
(510) 35, 36, 37, 38, 39, 43 44,
(526)
(591) (740) Albana Laknori
Rr. Myrteza Deliu, Pall.Ndregjoni, 1040, Apt.36, Linze
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210) AL/T/ 2019/752
(540) WIZZY
(732) Arexons S.p.A.
Via Antica di Cassano, 23 20063 Cernusco sul Naviglio MI, Italy, IT
(151) 12/06/2020
(180) 27/08/2029
(111) 20688
(300)
(510) 21,
(526)
(591) -e zezë; e kuqe; jeshile dhe nuancat e tyre Pantone® 485 C; Pantone® Process Black
C; Pantone® 375 C
(740) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania)

210) AL/T/ 2019/860
(540) Economic
(732) TPK d.o.o.
Carice Milice 79, Paraćin, Serbia, RS
(151) 09/06/2020
(180) 26/09/2029
(111) 20676
(300)
(510) 3,
(526)
(591) (740) Krenar LOLOÇI
Rr. “ Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

210) AL/T/ 2019/883
(540) PIFELTRO
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889 USA, US
(151) 12/06/2020
(180) 02/10/2029
(111) 20683
(300)
(510) 5,
(526)
(591) -
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(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall. gener 2, Shk.C, Nr.2/1, Tirane

210) AL/T/ 2019/884
(540) ZUMELPRA
(732) Merk Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889 USA, US
(151) 12/06/2020
(180) 02/10/2029
(111) 20682
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall. gener 2, Shk.C, Nr.2/1, Tirane

210) AL/T/ 2019/888
(540) Dora
(732) Dorjana Kadiasi
Rr.''Aleksandri i Madh'' Pallati MOLLA, Kati 1, Kashar, Tiranë, AL
(151) 10/06/2020
(180) 02/10/2029
(111) 20679
(300)
(510) 44,
(526) Studio Hairstyle
(591) -E zezë; Gold; E bardhë
(740) Moreno Malevi
Blloku ''1 Maji'', Rr.''Njazi Demi'', Ap.18, Sh.40, Tirane

210) AL/T/ 2019/907
(540) SIESTA FOOD & BEVERAGE
(732) ALBANIAN FOOD DISTRIBUTION SHPK
Rruga "Ibrahim Dervishi", Blloku Vilave, Selite, Nr. pasurie 7/285+N10 + 7/285+N5, ZK
8260, V55, FQ52, Tirane - Shqiperi., AL
(151) 12/06/2020
(180) 09/10/2029
(111) 20687
(300)
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(510) 43,
(526) FOOD & BEVERAGE
(591) -E zeze; gri; portokalli; jeshile; e kalter
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4.

210) AL/T/ 2019/925
(540) LAJ THAJ
(732) Taulant Hoxha
Rruga ''Llazi Miho'', vila nr.1, Kombinat, Tiranë, AL
(151) 10/06/2020
(180) 17/10/2029
(111) 20680
(300)
(510) 35 37,
(526) LH®
(591) -Jeshile (Spring Bud); Bojëqielli; e Zezë
(740) Moreno Malevi
Blloku ''1 Maji'' Rr. ''Njazi Demi'' Ap. 18, Sh.40, Tiranë

210) AL/T/ 2019/929
(540) Gjirofarm Argjiro
(732) GJIROFARMA Sh.a
Rruga Nacionale Gjirokaster-Kakavije, km 25, zona kadastrale 1234, nr.pasurie 72/30,
Dropull i Siperm Bodrishte, kodi postar 6006, Gjirokaster, AL
(151) 08/06/2020
(180) 21/10/2029
(111) 20665
(300)
(510) 29 35,
(526) Kaçkavall dele, kaçkavall nga 100% qumësht dele i pasterizuar, TUV, Austria EN
ISO 22000:2005, preferohet te perdoret perpara: shiko ne paketim, nga kullotat e famshme
dhe te vetmet te Gjirokastres, Stazh 1493-87, Ruhet ne 2-4 grade celsius, pesha neto,
Gjirofarma sh.a-Gjirokater-Shqiperi, Tel:+355 88490230-www.gjirofarm.al
(591) -E verdhë; jeshile; e bardhë; kafe; e kuqe; e zezë
(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/ 2019/961
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(540) ROAD PATROL
(732) ikubINFO
Rruga "Abdyl Frasheri", EGT-Tower, Pallati 11/1, Kati
, AL
(151) 08/06/2020
(180) 29/10/2029
(111) 20664
(300)
(510) 42,
(526)
(591) - E VERDHE; E ZEZE
(740) Albarina Lekgegaj
TIRANE Rruga "Abdyl Frasheri", EGT-Tower, Pallati 11/1, Kati 2-3

2-3

,

210) AL/T/ 2019/970
(540) SiBUEJ
(732) Erion Hoxha
Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Budi, Pallati Perballe Postes, Kati 1, Tirane, AL
(151) 12/06/2020
(180) 31/10/2029
(111) 20684
(300)
(510) 43,
(526) fast; food;
(591) -e zezë; e bardhë; e kuqe
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba" Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1

210) AL/T/ 2019/1114
(540) RAMO SARANDA HOTEL
(732) RAMIS MEHMETI
Lagjja nr.2, Rr.''Jonianet", Godina me Nr.Pasurie 10/48+1-1, Z.K 8641, Sarandë, AL
(151) 11/06/2020
(180) 26/12/2029
(111) 20681
(300)
(510) 43,
(526) Hotel: SARANDA
(591) -E bardhë; portokalli; blu; bojëqielli
(740) Moreno Malevi
Blloku "1Maji" Rr. "Njazi Demi" Ap 18 Sh. 40, Tiranë

Tirane
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VENDIME TE DHOMES PER
SHQYRTIMIN E KUNDERSHTIMEVE
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1 -Objekti i kundërshtimit:
Marka “PAZARI” e publikuar më 23/05/2018 në Buletinin e Pronësisë Industriale
M2019/12 me të dhënat e mëposhtme:
Emri i aplikantit: Mulliri i Vjeter Sh.p.k, me adresë: Berxull Rruga Dytesore TiraneDurres, 100 m prane Ures Limuthit, Godine dy kateshe, Tirane, AL i përfaqesuar me
autorizim nga Aleksandra ARSENI.
Nr. Kërkesës: AL/T/2018/618
Data e depozitimit: 21/08/2019
Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 30; 43.
-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar:
Emri: PANZANI, société par actions simplifiée: me adresë: 37 bis rue Saint Romain,
69008 Lyon, France, AL, përfaqesuar me autorizim nga Krenar LOLOCI.
Data e depozitimit të kundërshtimit: 21/08/2019.
Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi:
Nenet 143, 152, 153 dhe 193 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:
Rrëzimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës “PAZARI” me numër aplikimi
AL/T/2017/618, me aplikant PANZANI, société par actions simplifiée dhe vijimin e
procedurave të regjistrimit të saj.

2 -Objekti i kundërshtimit:
Marka “ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB” e publikuar më 19/12/2018 në Buletinin e
Pronësisë Industriale M2018/24 me të dhënat e mëposhtme:
Emri i aplikantit: Marisa Gennari, me adresë: Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, Objekti
me nr.pasurie 3/116+1-6, Zona Kadestrale 8518, Durres-Shqiperi, AL i përfaqesuar me
autorizim nga Vilson Duka.
Nr. Kërkesës: AL/T/2018/418
Data e depozitimit: 30/04/2018
Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 25.
-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar:
Emri: Get Weird, LLC: me adresë: P.O. Box 1070 Long Beach CA 90801-1070, US,
përfaqesuar me autorizim nga Irma Cami.
Data e depozitimit të kundërshtimit: 12/03/2019.
Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi:
Nenet 143 dhe 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:
Pranimi i kundërshtimit të regjistrimit të markës “ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB” me
numër aplikimi AL/T/2018/418, me aplikant Get Weird, LLC për të gjitha mallrat e
aplikuara dhe vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj.

