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Kodet INID dhe minimumi i kërkuar për identifikimin e të dhënave bibliografike lidhur me:
Markat.
Numri i regjistrimit të markës.
Data e regjistrimit.
Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes.
Numri i kërkesës.
Data e depozitimit të markës.
Prioriteti.
Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve.
Elementet e Pambrojtur te Markes
Riprodhimi i markës.
Marke trepërmasore.
Lista e mallrave dhe shërbimeve.
Informacion në lidhje me ngjyrat e markës.
Markë kolektive.
Emri dhe adresa e aplikuesit te markes
Emri dhe adresa e pronarit të markës.
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Kodet e shteteve
Afghanistan / Afganistani
Albania / Shqipëria
Algeria / Algjeria
Angola / Anguila
Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud
Argentina / Argjentina
Aruba / Aruba
Australia / Australia
Austria / Austria
Bahamas / Bahamas
Bahrain / Bahrein
Bangladesh / Bangladeshi
Barbados / Barbados
Belarus / Bjellorusia
Belgium / Belgjika
Belize / Belice
Benin / Benin
Bermuda / Bermuda
Bhutan / Bhutan
Bolivia / Bolivia
Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina
Botswana / Botsvana
Bouvet Islands / Ishujt Buver
Brazil / Brazili
Brunei Darussalam/Brunei Darusalem
Bulgaria / Bullgaria
Burkina Faso / Burkina Faso
Burma / Burma
Burundi / Burundi
Cambodia / Kamboxhia
Cameroon / Kameruni
Canada / Kanada
Cape Verde / Kepi i Gjelbër
Cayman Islands / Ishujt Kaiman
Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore
Chad/ Cadi
Chile / Kili
China / Kina
Colombia / Kolumbia
Comoros / Komoros
Congo / Kongo
Cook Islands / Ishujt Kuk
Costa Rica / Kosta Rika
Cote d’Invore / Bregu I Fildishte
Croatia / Kroacia
Cuba / Kuba
Cyprus / Qipro
Czech Republic / Republika Çeke
Denmark / Danimarka

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

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

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

ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
TW
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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(210) AL/T/ 2018/1243
(220) 28/03/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E verdha;e zeza
(732) Endrit Lala
Rruga ''Myslim Shyri'', nr.10, God.44/3,
Ap.1,
Tirane,
AL
(740) Klevisa Rama
Rr.''Artan Lenja'', nr.1102, Tirane
(511) 39
Sherbime per transportin e
njerezve dhe mjeteve ne rruge tokesore

9

(732) REAL NEWS
Rruga "7 Nentori", Perball Top Channel
Nr.61,
Kashar,
Tirane,
AL
(740) Klodian Gjini
Kashar-Tirane
(511) 38 Transmetim dhe ritrasmetim të
programeve dhe informacioneve me anë të
zërit dhe figurës, sinjaleve dhe shkrimit,
konkretisht:
Transmetim
televiziv,
Transmetim radio dhe transmetim digjital;
Komunikacion
nëpërmjet
celularëve;
Komunikacion
nëpërmjet
terminaleve
kompjuterik; Shërbim studio filmi; Shërbim i
reporterëve
të
lajmeve;
Raportim
fotografik; Prodhim i muzikës; Prodhim i
programeve televizive; Shërbim i regjistrimit
të zërit.

(210) AL/T/ 2019/56
(220) 21/01/2019
(540)

(210) AL/T/ 2019/9
(220) 09/01/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) NEWS; DIGITAL MEDIA PLATFORM
(591) E zezë; e kuqe; vishnje; e bardhë

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) QENDRA PER EDUKIM KULINAR
(591) e zezë; kafe; e kuqe
(732) QENDRA PER EDUKIM KULINAR
Rruga "Muhamed Gjollesha", pall 32, AL
(740) Sokol Prenga
Rruga" Myslym Shyri" 1/3.Ap.26
(511) 41
Menaxhimi dhe kryerja e
trajnimeve;shfaqe televizive;publikim i
librave;prezantim
shfaqesh
te

ndryshme;prezantim
performancash
live;organizim konkursesh (edukimi ose
argetimi);organizim i ekspozitave me
qellime kulturore ose edukative;akademi
(edukimi)

(210) AL/T/ 2019/79
(220) 25/01/2019
(540)

(300)
(526 ) Restaurant
(591) Vishnje, bezhe, e bardhe
(732) ALTION TUCI
Rruga : " Don Bosko", kulla nr. 5, Tirane, AL
(740) ALTION TUCI
Rruga :"Qemal Stafa" Kulla Nr.82, Tirane
(511) 43
Sherbim restoranti;sherbim
bari;sherbim katering per pije dhe ushqime.

(210) AL/T/ 2019/323
(220) 29/03/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) OUTLET GRANDI FIRME
(591)
(732) Siena Degortes
Rr:' Sulejman Delvina" Sheshi Wilson, AL
(740) Hajrie Toska
Rr:' Gramoz Pashko"
(511) 25 Veshje per te rritur dhe femije,
veshmbathje, kepuce, sandale, shapka,
cizme, canta, kapele, dorashka, fustane,
pantallona, xhaketa, bluza, rrip.

(210) AL/T/ 2019/100
(220) 04/02/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ELECTRONICS
(591) E gjelbër; e kuqe
(732) NEPTUN Sh.p.k
Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës,
Km 0, Mbikalimi i Kamzës, Terminal center,
Tiranë,
Shqipëri,
AL
(740) Aleksandros Kosenas
Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës,
Km 0, Mbikalimi i Kamzës, Terminal center,
Tiranë, Shqipëri
(511) 35 shëbime tregtare ndërmjetësimi
studime
tregu
reklamim
prezantim i mallrave në media me qëllim të
shitjes
me
pakicë
negocimi i kontratave për të tretët
administrim
biznesi
37
instalimi dhe riparimi i pajisjeve
elektronike

instalimi dhe riparimi i kondicionerëve
instalimi dhe riparimi i pajisjeve ngrohëse

(210) AL/T/ 2019/418
(220) 25/04/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) metal
(591) Jeshile; bardhë; gri
(732) RAMETAL
AUTOSTRADA
DURRES-TIRANE,KM
5,VRRINE,
AL
(740) ERINDA ABDIHOXHA
TIRANE,RRUGA GJIKE KUQALI
(511)
1
SILIC
6 ALUMIN; CELIK; BRONZ; FLETE ALUMINI;
HEKUR SILIKONI; BAKER

(210) AL/T/ 2019/506
(220) 27/05/2019
(540)

INFINITI
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) RREZART LAHI
RR.''GJON NIKOLL KAZAZI'', TIRANE, AL
(740) RREZART LAHI
RR.''GJON NIKOLL KAZAZI''VILA NR.1 TIRANE
(511) 35
SHITJA DHE TREGTIMI I
PRODUKTEVE TE KANCELARISE.

(210) AL/T/ 2019/774
(220) 06/09/2019
(540)

DANCING WITH THE
STARS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) The British Broadcasting Corporation
Broadcasting House, Portland Place, London
W1A 1AA / United Kingdom
, UK
(740) Ardit Loloçi
Rr.Fortuzi, nr. 137, Tiranë
(511) 9
Shirita kinematografik dhe
fotografik;regjistrues
zeri
dhe
video;programe te regjistruara televisioni
dhe radio;piktura levizese;filma vizatimore
te animuar;regjistrues i te dhenave, duke
perfshire audio, video, te imazhit te
palevizhshem dhe ne levizje dhe tekstit,
gjithashtu ne format nderveprimi;programe
dhe permbatje audiovisuale te bazuara ne
rrjet per shperndarjen ose transmetime te
tjera ne televizion, radio, telefona te
levizshem, ndihmes dixhital personal dhe
kompjutera personal, duke perfshire ne
formatin 3D;aparatura per regjistrimin,
shperndarjen,
transmetimin,
marrjen,
perpunimin,
gjenerimin,
riprodhimin,
perhapjen,
ri-perhapjen,
gjurmimin,
etiketimin, shifrimin dhe deshifrimin e
permbatjes audio dhe video, imazheve te
qendrueshme dhe te levizshme, te dhenave
dhe informacionit (metadata), si dhe pjese
dhe
pershtates
te
ketyre
aparaturave;transportues
te
dhenash
magnetike, disqe regjistrimit, transportues
memorie, kompakt disqe, disqe optike,
kompakt disqe nderveprimi, CD-ROM dhe
DVD, mini-disqe, CD-I, shirita, kaseta,
fisheke boje, karta dhe mbartes te tjere, te
gjitha mbartin ose per perdorim ne
mbartjen e regjistrimeve te zerit,
regjistrimeve
video,
te
dhenave,

informacion mbi te dhenat, imazheve,
grafikeve,
teksteve
ose
programeve;program kompjuteri;programe
kompjuterike;program kompjuteri, duke
perfshire program per perdorim ne
shkarkimin,
ruajtjen,
perpunimin,
riprodhimin, organizimin, shperndarjen dhe
ri-shperndarjen audio, video, imazheve te
qendrueshme dhe te levizshme dhe te
dhenave;programe te aplikuara, duke
perfshire programet e aplikuara per
telefona celular, pajisje elektronike dixhitale
qe vishen dhe pajisje dixhitale portative te
tjera;programe
te
realitetit
virtual,
hardware dhe aparatura;programe edukimi
dhe mesimi, aparatura dhe instrumenta
edukimi dhe mesimi elektronik;platforma
programi kompjuteri me baze IP per
prodhimin, formatimin, menaxhimin dhe
shperndarjen e zerit, imazhit dhe te
dhenave;lojra per telefona celular;lojra
dixhitale;lojra DVD;pajise dhe programe te
lojrave kompjuterike;programe kompjuteri
per televizion te personalizuar dhe
ndervepruar;publikime
elektronike
te
shkarkueshme;zile
dhe
grafike
(te
shkarkueshme) per telefona celulare;grafike
te shkarkueshem per kompjutera;muzik
dixhitale,
audio
dhe
video
(te
shkarkueshme) nga interneti;borde buletini
elektronik;shtroje
per
mouse
te
kompjuterit;transmetues dhe marres te
sinjalit radio;aparatura dhe instrumenta per
marrjen e perhapjes se radios dhe
televizionit duke perfshire marrjen e kabllit,
satelitit dhe perhapjes dixhitale si dhe pjese
dhe
pershtates
te
ketyre
aparaturave;gjyzlyke (syze), syze dielli
38 sherbime komunikimi;shperndarje dhe
transmetim i televizionit, radios, filmit,
muzikes, permbatje audio dhe video me
kabell, DTT, DSL, satellite dhe me ane te
rrjetit
te
internetit
dhe
telefonise;shperndarja dhe transmetimi i
televizioni, radios, filmit, permbajtes audio
dhe video tek telefonat celular, asistentet
dixhital
personal
dhe
kompjuterat
personal;video te kerkueshme sipas

deshires (video-on-demand) dhe afer
telekomunikacionit
te
kerkueshem;transmetimi i audio, video
dhe/ose programimeve visuale audio (sipas
cdo menyre);sherbime transmetimi te
permbajtjes audio dhe video me ane te
internetit;sherbime te transmetimit me
dergese te transmetuesit video on demand
tek
shikuesit;telekomunikime
te
personalizuara dhe ndervepruara, sherbime
te
shperndarjes
dhe
transmetimeve;sherbime te shperndarjes
permes internetit ose kompjuterave te tjere
dhe rrjeteve te komunikimeve me ane te
ngarkimit, shkarkimit, kapjen, postimin,
shfaqjen, redaktimin, interpretimin (te
lojerave), nxjerrjen (streaming), marrje te
pamjes,
rishikimin,
(previewing),
pasqyrimin, ndjekjen (tagging), blogimin,
ndarjen (e informacionit te cdo natyre),
perpunimin,
shperdarjen,
publikimin,
riprodhimin,
e
medias
elektronike,
permbatjes multimediale, videove, filmave,
pikturave, imazheve, tekstit, fotove, lojrave,
permbatje te gjeneruara nga perdoruesi,
permbajtje
audio
dhe
te
informacionit;dhenia e sherbimit te nje
protali te ndarjes se videove;sherbime te
shperndarjes
se
televizionit
duke
inkorporuar sherbimet e nderveprimit per
shikimin e udhezimeve dhe perzgjedhje
automatike inteligjente per regjistrime
programesh;sherbimi i shperndarjes se
informacionit i bazuar ne ekranin e
televizorit, sherbimi i shperndarjes dhe
ndreqjes
se
informacionit;dhenia
e
sherbimeve te komunikimeve per aksesimin
dhe kthimin ne gjendjen e meparshme te
programeve radio dhe televizioneve;dhenia
e lidhjeve ndermjet nje rrjeti dhe
shikueshmeri televizive permes nje protali
televiziv nderveprues;sherbime te hedhjes
ne
internet
(webcasting)
dhe
podcast;sherbime
te
adreses
elektronike;sherbime
te
lajmeve
informuese dhe agjensise se lajmeve;dhenia
me qira e mjeteve te perhapjes televizive
dhe radio;dhenia e bordeve te buletineve

elektronik on-line per transmetimin e
mesazheve
midis
perdoruesve
te
kompjuterit;dhenia e aksesit tek loget e
rrjetit (blogs);dhenia e aksesit tek sherbimet
regjistrimit nderveprues;dhenia e aksesit
tek dhe qiradhenia e kohes te aksesit tek
nje baze te dhenash kompjuterike;dhenia e
lidhjeve ndermjet pajisje te shumefishta te
afta per te marre sherbime perhapje te
sinkronizuar;dhenia
e
keshillimeve,
konsultave dhe sherbimeve informuese ne
lidhje me sa me lart, duke perfshire dhenien
e ketyre sherbimeve online nga nje rrjet
kompjuterik ose permes internetit ose
ekstranete.
41 Dhenia e sherbimeve te zbavitjes,
eduktimi, rekrijimit, instruksionit, mesimit
dhe trajnimit;prodhimi, prezantimi i
programeve televizive dhe radio, audio,
video, imazheve te qendrueshme dhe te
levizshme dhe te dhenave duke perfshire
ato on-line nga nje baze te dhenash, me ane
te internetit, nga sateliti ose rrjeti telefonik
ose ndonje media tjeter elektronike ose
dixhitale;prodhimi,
prezantimi
dhe
shperndarja e filmave per kinema dhe
televizion, musik, lajme, aktualitete,
informacione
edukimi
dhe
sportive;sherbime
zbavitje
te
personalizuara dhe ndervepruese;sherbime
per shikuesit ndervepruese televizive dhe
radio;sherbime te publikimit (duke perfshire
sherbime publikimi elektronike);dhenia e
sherbimeve per publikime elektronike jo-te
shkarkueshme;sherbime te organizimit,
prodhimit dhe prezantimit te shfaqjeve,
kompeticioneve, lojrave, konkurseve me
pyetje-pergjigje, evente me pjesemarrjen e
spektatoreve dhe zbavitje ne studio, shfaqje
ne rruge, koncerte, ekspozita dhe
evente;mesimdhenia
per
gjuhe
te
huaj;dhenia e sherbimeve te informacionit
dhe sherbimeve keshillimore ne lidhje me
ndonje nga sherbimet e mesiperme, duke
perfshire sherbime te tilla si dhenia e tyre
online nga nje rrjet kompjuterik ose permes
internetit dhe extranet.

(210) AL/T/ 2019/812
(220) 11/09/2019
(540)

MY TELEKOM
(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/ 2019/813
(220) 11/09/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Magenta; e bardhë
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë,
Tiranë,Shqipëri,
AL
(740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë,
Tiranë,Shqipëri

(511) 38 Akses në rrjetin ndërkombëtar të
kompjuterave; dhënia me qera e kohës dhe
aksesit në rrjetin ndërkombëtar të
kompjuterave; transmetime televizive
kabllore; transmetime radio; transmetime
televizive; komunikime telefonike me
celularë; dhënie interneti për dhoma
komunikimi të njohura si chat-rooms;
komunikime nga terminalet kompjuterike;
komunikime nëpërmjet rrjetit të fibrave
optike; komunikime me telegrame;
komunikime me telefon; transmetime te
imazheve dhe mesazheve nëpërmjet
shërbimeve kompjuterike; komunikime nga
terminalet kompjuterike; shërbime të
bordit për buletinet elektronike; shërbimet
elektronike
online;
transmetime
të
faksimileve; trasmetime të kartave të urimit
online;
informacion
për
telekomunikacionin;
dërgimit
të
mesazheve; shërbimet e agjencive të
lajmeve; komunikimet nëpërmjet 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/ 2019/814
(220) 11/09/2019
(540)

ONE FAMILY
(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/ 2019/971
(220) 31/10/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Bardhe e zi
(732) CONAD – CONSORZIO NAZIONALE
DETTAGLIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA IN
SIGLA
CONAD
SIGLA
CONAD

Via Michelino, 59 – Bologna (BO), Italy,
40129,
IT
(740) Renata Leka
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019
(511) 1
Preparate plehruese;pleh
kafshësh;tapete
dheu;dhe/pleh
për
rritje;Ushqyes për bimët;Preparate për
forcimin e bimëve;preparate/materiale për
rritjen e bimëve;Dhe për kultivimin artificial
të bimëve;Kimikatet për mbrojtjen e
bimëve [përveç fungicideve, barërave të
këqija, barishteve, insekticide, paraziticide],
Alkooli,
Bikarbonat
natriumi.
3 Preparate për lavanderi dhe aromatizues
për
linon
(carcaf);Sapunë;larës
i
dyshemesë;Dyll për lustrim;Preparate për
bluarje;Preparate
për
heqjen
e
ndryshkut;sfungjere;Preparate
për
zhbllokimin e tubave të kullimit;Detergjentë
për mbulesat (e dyshemesë;solucione
kimike për heqjen e njollave;solucione
zbardhuese/pastrimi
për
qëllime
shtëpiake;Detergjente;Vaj
i
terpentines;Preparate për heqjen e
bojës;Letër
për
lustrim;Letër
zmerile;Preparate pastrimi, përveçse për
përdorim
në
proçeset
industriale;Parfume;Vajra
esenciale;Kozmetike;Locione për kujdesin e
flokëve;Pastat e dhëmbëve;Aromatike
(vajra esenciale);Shkopinj pambuku për
qëllime
kozmetike;Kremra
kozmetike;Deodorantet
për
njerëzit;Preparate për nxirje nga dielli
(kozmetike);Preparate për dush për qëllime
personale sanitare ose deodorante [artikuj
tualeti për kujdes personal];Preparate për
modelimin e flokëve;Kozmetike për
kujdesin për
lëkurën;Preparate për
makijazh;Larës për gojën, jo për qëllime
mjekësore;Preparate për kujdesin e
thonjve;Letra të lagura kozmetike ose
pastruese;letra të laguara;Larës i gojës, jo
për qëllime mjeksore;letra të paketuara
(letra
për
pastrimin
e
fytyrës).
4 Qirinj;Qirinj për përthithjen e tymit;Qirinj
aromatik;Qirinj tavoline;Qirinj dhe fijet për
ndriçim;Vaj lubrifikues;Vajrat lubrifikues në

formën
e
vajrave
hidraulike;Vajra
ingranazhesh;Substancat (vajrat) kundër
kapjes;Vaj
lubrifikues
yndyror;Vajrat
lubrifikues që përmbajnë aditive që
mbrojnë metalin kundër konsumit nga
fërkimi, lëndët djegëse;Karburante;Përzierje
e karburantit të avulluar;Biokarburante.
5 Fibra dietike; Qumësht/ ushqim për
foshnjet / formula per foshnjet; Ushqime
dietike të përshtatura për përdorim
mjeksor; Preparate për pastrimin e ajrit;
Pesticide; Insekticide; Ilaç kundër insekteve;
Deodorante për pëlhurë dhe ajër; Ilac
kundër molave; Shtesa dietike për njerëzit
dhe kafshët; Uji termik; Shtesa ushqimore;
Ngjitës për protezat; Pije dietetike të
përshtatshme për qëllime mjeksore; Ngjitës
për kapjen e mizave; Letër (rezistente ndaj
molës); qafore kundër parazitëve për
kafshët; Deodorantet,ndyrshe nga ato të
njerëzve dhe kafshëve; Preparate për
largimin e erës së keqe të ajrit; Deodorante
për veshje dhe tekstile; Dezinfektues për
qëllime higjienike; Fibra (Dietike -); peceta
higjenike për femra; Pambuk përthithës;
Larës per gojen; Pantallona, thithëse ;
pambuk thithes; pelena për foshnje;
Penlena një përdorimshme; Pelena për
kafshë shtepiake; Pelena për foshnjat;
peceta të lagura antibakteriale; Shtojcat
dietikete qumeshtit te bleteve ; Larës për
kafshët [insekticide]; Solucione për lentet e
kontaktit; Shtesa ushqimore; qafore
antiparazitare
për
kafshë
6
Letër
alumini.
8 Serviset e tavolinës prej plastike; Servise
të biodegradueshme; Luge për çaj; Servise;
Garuzhde
[mjete
dore];
Gërshërë
shpendësh.
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.
10
Doreza për qëllime masazhi,

prezervativë, aparate, pajisje dhe artikuj jo
mjeksore për foshnje siç jane biberon,
unaza për dhëmbëza; shiringa jo klinike,
letra jo klinike te padepërtueshme,
termometra jo klinikë për përdorim
mjekësor.
11
Aparate ndricimi; Poça ndriçues
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];Stilola
psa
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.
20 Jastëkë; Dyshekë; Shtretër; Jastëkë;

Dyshekët e kampeve me fryrje; Dyshek për
foshnje; Dyshekët e fjetjes për kampe
[dyshekët]; Dyshekë pranvere; Mbulesa për
gjumë
[jastëkë
ose
dyshekë]
21 Furça për larjen e enëve;Lecka për larjen
e dyshemesë;Legen;Mbajetëse për furçat e
rrojes;Furça
rroje;Pudër
pluhur
kompakte;Doreza
për
qëllime
shtëpiake;Tasa për përdorim shtëpiak ose
kuzhine;Doreza lustruese;Doreza për banje
(per higjenen personale);Doreza për
pastrimin e makinave;Vegla dhe lecka për
pastrimin e makinave;Lecka për fshirjen e
makinave;sfungjerë;Sfungjerë
të
parfumosur;Sufungjerë
tualeti;Sfungjerë
fytyre për aplikimin e makijazhit;Tel për
pastrim;Mbajtës të sfungjerit;Krëhër;Letra
për
pastrim;Sfungjerë
gërryes
për
kuzhinë;Govatë
për
ushqyerje;Fshesa;Kova;Furça;Raftet
e
tharjes
së
rrobave;Furça
të
dhëmbëve;Kapse
rrobash;Mbajtësit
e
sapunit;shishe
sapuni;Pajisje
për
tualetin;Pajisje
shtëpiake;Avulluesit
e
parfumeve;Lëkurë
kamoshi
për
pastrim;kapakët e wc;Furça për pastrimin e
rezervuareve dhe kontejnereve;Sfungjerë
për
qëllime
shtëpiake;Furça
flokësh;Materiale [lecke] për lustrim;Lecke
lustruese;mjete/aplikues kozmetike;Lëkurë
për lustrim;pajisje për marrjen e
pluhrave;Doreza
për
lustrim;Lecke
dyshemeje;shandanet;Mbajtës
pecetash;Rafte për peshqir;Mbajtës të
pecetave;Kosh plehrash;lloj pelhure per
pastrim;Sfungjere pastrimi;sfungjere per
puder;Furça për larjen e enëve;Lopatë për
mbledhjen
e
pluhurave;Furçë
për
buzët;Mbajtëse
për
furçat
e
dhëmbëve;Furça për larje;Fshesat me
pendë;Aplikues
për
makijazh;Furça
rrobash;Furça kozmetike;Vazo;Furça per
vetulla;Materiale [lecke] për lustrim;Kovë
dyshemeje profesionale;Pompe aerosol për
përdorim
shtëpiak;Sprucues
për
aromatizimin
e
dhomës;Leckë
këpucësh;Furça
për
thonjt;Pjata
njëpërdorimshme;Kupa
plastike;tepsi

kartoni për pjekje një përdorimshme;Tasa
njëpërdorimësh;Tenxhere;Kapake
tenxhere;Tenxhere për gatim për përdorim
në furrat me mikrovalë;Tenxhere dhe tigan
gatimi [jo-elektrike];Sete për gatim [jo
lodra];Tasa
për
ruajtjen
e
ushqimit;Komplete tigan gatimi;Komplete
tenxhere gatimi;Lugë kafeje;Lugët [pasjisjet
e
kuzhinës].
24 Tekstile, Pëlhura per mobilim; Mbulesa
shtrati, Mbulesa tavoline; Mbulesa shtrati
linoje, Carçafë krevati, Jastëkë, Peshqir prej
tekstili, Peshqir tualeti, Shtroje shtrati,
Kuvertë, Jorgan,Rrobedishaner; Peshqir prej
tekstili;Mbulesë tavoline linoje, jo prej
letre;Mbatjëtse
jastikësh;
Mbulesë
jastikësh; Mbulesa dyshekesh; Pëlhura
moleskin; Mushama tavoline; Perde prej
tekstili ose plastike; Perde dushi prej tekstili
ose plastike; Ngjitëse për aplikim nga
nxehtësia; Mushama tavoline, jo prej letre;
Peshqir prej tekstili; Plehura liri ; Peshqir
enësh per tharje; Shami tekstili; Çarçafe;
Mbulesa mobiljesh prej tekstili; Pëlhura të
endura.
25 Veshje për burra, gra dhe fëmijë,
përkatesisht xhaketa (veshje), jeleke,
pantallona, xhinse, pallto, pardesy, pelerine,
, veshje të papërshkueshme nga uji, jelekë ,
xhaketa, xhupa, këmisha, bluza, funde,
pantallona të shkurtra, pantallona të
shkurtra Bermuda, fustane mbrëmjeje,
bluza, kostume, pulovra, këmishë, këmisha
me mënge, këmisha sportive, pantallona
sportive, pantallona të shkurtra sportive,
triko, xhupa (xhupa), triko me kopsa;
çorape, çorape sportive,geta; kollare dhe
papjon, Rripat e belit, shirita; Kapele, kapuç,
kapele për femrat, bereta, rrathë për flokët;
Doreza [veshje]; Shaje; Pizhame, fustan
gjumi, këmishë nate, rrobëdëshamber, të
brendshme, kilota burrash, boksiere,
mbathje, Jeleke (veshje të brëndshme),
korse, kanatjere, recipeta, pantallona të
shkurtra gjumi, trupore [të brëndshme
femrash, mbathje; Kostume banje; shaje
mbulues për plazh, fustane për plazh,
trupore për plazh; këpucë, sandale, çizme,

pantofla, pupa dhe këpucë sportive.
28 lodra dhe artikuj për të luajtur;Pajisje
dhe produkte sportive;Zbukurimepër pemët
e Krishtlindjeve;Aparatet e lojërave
video;Balona;Biçikleta,
lodra
me
fllucka;Lojëra
me
letra;Shtëpi
kukullash;Lodrat
e
fëmijëve;Lojëra
tavoline;Lojëra me rrathe;Lojëra me
ndërtim;Dame
[lojëra];Domino;Lojëra
shahu;Lojëra
me
pantonime;Lojëra
portative
me
ekrane
kristale
të
lëngshëm;Sete lodrash me telekomand
[lodra];Topa për lojera;gjeegjeze;Lodra
rrotulluese;Makina lodre;Makina lodre me
telekomandë;Rrobat
e
kukullave.
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;Vezë;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,
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; 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, joalkoolike;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
joalkoolike;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).
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 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
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.
39 Transporti,paketimi dhe magazinimi i
mallrave; Shpërndarja e karburantit;
Dorëzimi
i
karburantit.
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.
42 Shërbimet kompjuterike, në veçanti
zhvillimi i programeve kompjuterike,
programimi dhezbatimi , zhvillimi i
harduerit,
pritja
dhe
programe
kompjuterike si shërbim dhe marrja me qira
e programeve, marrja me qira e pajisjeve
kompjuterike dhe pajisjeve, konsulencë në
fushën e kompjutereve, konsulencë dhe
shërbime të informacionit, sigurinë e
kompjuterave , mbrojtje dhe restaurim,
shërbime të kopjimit dhe konvertimit të të
dhënave, shërbime të kodimit të të
dhënave, analiza dhe diagnostifikim
kompjuterik, hulumtim, zhvillim dhe zbatim
i kompjuterit; zhvillimi dhe implementimi i
sistemeve kompjuterike; shërbime për
menaxhimin e projektit kompjuterik;
ekzaminimi i bazave të të dhënave të
mëdha me qëllim te gjenerimit të
informacionit të ri; watermarking digjital;
shërbime të programimit kompjuterik,
shërbime të sigurise së rrjetit kompjuterik,
hyrje në kompjuter dhe transaksione të
kompjuterizuara, shërbime këshilluese
teknologjike në lidhje me programet
kompjuterike; shërbime teknologjike në
lidhje me kompjuterat; shërbime të rrjetit
kompjuterik; përditësimi i bankave të të

dhënave të sistemeve kompjuterike;
shërbime të migrimit të të dhënave;
përditësimi i faqeve të internetit për të
tjerët; monitorimi i sistemeve kompjuterike
përmes qasjes në distancë; shërbime
shkencore dhe teknologjike; duke testuar;
kontrollin dhe çertifikimin e cilësisë;
Shërbimet e projektimit, marrja me qira,
marrja me qira dhe aparatet e qiradhënies
për shërbimet e lartpërmendura të
përfshira në këtë klase, konsulencë dhe
informacione që lidhen me të, të perfshira
në
këtë
klasë.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe
pijeve; Shërbime të Barit, Kafenete,
Restorantet, Lokale për pica, Bar-rostiçeri,
Lokale
për
akullore.
44
Shërbime mjekësore; shërbime
veterinare; kujdesi higjienik dhe i bukurisë
për njerëzit ose kafshët; Shërbime të
bujqësisë, kopshtarisë dhe pylltarisë;
rregullimi i luleve.

(210) AL/T/ 2019/995
(220) 11/11/2019
(540)

ALBJURIS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ALBJURIS
Rruga ''Kostandin Kristoforidhi '', Nr.6, AL
(740) Enkelejda Gashi
Rruga '' Qemal Stafa '', pallati 31, hyrja 1, ap
26
(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;

fotografi; broshura periodike; Material i
stampuar, me shtypshkrim, postera,
broshura, karta të personalizuara, zarfa,
fletëpalosje, letër, karton, material për
lidhje librash; shtypshkrime të ndryshme
përfshire revista, libra, printime, printime të
ndryshme, materiale plastike të printuara;
bileta; blloqe (numra dhe shkronja); blloqe
për të shkruar; blloqe shënimesh; blloqe
shtypshkrimi; blloqe vizatimi; broshura;
dekalkomania; dosje (artikuj shkrimi); dosje
për dokumenta; dosje për fletë; flamuj prej
letre; fleta të posacme për fshirje në
vizatime; harta gjeografike; kalendarë;
kalendare me fletë të shkëputshme; karta;
kartolina; karton; katalogje;
këllëfe
stilolapsash; kuti prej kartoni ose letre;
lapsa; letër; libra; lloje materialesh të
shtypura; materiale të shtypura; mbajtëse
për stilolapsa dhe lapsa; mbajtëse
stilolapsash; orare të shtypura; pajisje
vizatimi; revista (botime periodike);
riprodhime grafike; rripa kyci dore për
mbajtjen e mjeteve të shkrimit; sende
kartoni; stampues (kartash krediti);
stilografe; stilolapsa celiku; stilolapsa (per
nevoja zyre); tabela reklamimesh prej letre
ose kartoni; vizore (vizatimi); adheziv.
35 Shitje me shumicë dhe me pakicë të
produkteve si: produkte të biblotekës, libra
të të gjitha llojeve, revista të ndryshme,
katallogje, postera, fletpalosje, gazeta,
broshura, produkte kancelarike; Reklama;
reklamim i drejtpërdrejtë me postë;
reklamim në ambiente të jashtme;
reklamime me anë të postës; shërbimet e
agjencisë së import-eksportit, reklamimi
dhe promocioni për kompanitë, promocioni
i shitjeve, shërbime marketingu, dhënie në
përdorim materialesh publicitare; publicitet
dhe reklama; shërbime publiciteti, azhornim
i materialeve reklamuese; dhënie me qira e
materialeve
publicitare;
ekspozita
(organizime) për qëllim tregtimi ose
reklamimi; ekzaminime biznesi; fotokopjim
produktesh reklamimi (propagandim i tyre);
promocion shitjesh për të tjerët;
propagandim i gjërave që reklamohen;

publicitet;
riprodhim
dokumentesh;
shërbime për qëllime reklamash.

(210) AL/T/ 2019/1026
(220) 21/11/2019
(540)

CLASS HOTEL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) GEZIM ALUSHI
Rruga Nacionale Ksamil-Butrint, Sarande,
Kodi
postar
9706,
AL
(740) GEZIM ALUSHI
Rruga Nacionale Ksamil-Butrint, Sarande,
Kodi postar 9706
(511) 43
Shërbim për akomodim të
përkohshëm; sigurimin e pijeve dhe të
ushqimit

(210) AL/T/ 2019/1031
(220) 21/11/2019
(540)

Kafsho
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale (300)
(526 )
(591)
(732) ''ORA'' SH.A
Rr. "Aleksandër Moisiu", Nr.76/1, Ish
Kinostudio,
Tiranë,
AL
(740) Blerina Hoxha
Rr. "Aleksandër Moisiu", Nr. 76/1, Ish
Kinostudio, Tiranë
(511) 41 Prodhim i programit televiziv;
Përgatitje të programeve televizive;
Prodhim radio e televizioni; Argëtim
televiziv; Aktivitet argëtues.

(210) AL/T/ 2019/1032
(220) 21/11/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe; e bardhë; e zezë; jeshile;
rozë; e verdhë;
(732) ''ORA'' SH.A
Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.76/1, Ish
Kinostudio,
Tiranë,
AL
(740) Blerina Hoxha
Rr.''Aleksander Moisiu'', Nr.76/1, Ish
Kinostudio, Tirane
(511) 41 Prodhim i programit televiziv;
Përgatitje të programeve televizive;
Prodhim radio e televizioni; Argëtim
televiziv; Aktivitet argëtues.

(210) AL/T/ 2019/1061
(220) 10/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) portokalli, e verdhe, e kuqe
(732)
CONAD-CONSORZIO NAZIONALE
DETTAGLIANTI SOCIETA' COOPERATIVA IN
SIGLA CONAD

Via Michelino, 59 - Bologna (BO), Italy,
40129,
IT
(740) Renata LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019
(511) 1
Preparate plehruese;pleh
kafshësh;tapete
dheu;dhe/pleh
për
rritje;Ushqyes për bimët;Preparate për
forcimin e bimëve;preparate/materiale për
rritjen e bimëve;Dhe për kultivimin artificial
të bimëve;Kimikatet për mbrojtjen e
bimëve [përveç fungicideve, barërave të
këqija, barishteve, insekticide, paraziticide],
Alkooli,
Bikarbonat
natriumi.
3 Preparate për lavanderi dhe aromatizues
për
linon
(carcaf);Sapunë;larës
i
dyshemesë;Dyll për lustrim;Preparate për
bluarje;Preparate
për
heqjen
e
ndryshkut;sfungjere;Preparate
për
zhbllokimin e tubave të kullimit;Detergjentë
për mbulesat (e dyshemesë;solucione
kimike për heqjen e njollave;solucione
zbardhuese/pastrimi
për
qëllime
shtëpiake;Detergjente;Vaj
i
terpentines;Preparate për heqjen e
bojës;Letër
për
lustrim;Letër
zmerile;Preparate pastrimi, përveçse për
përdorim
në
proçeset
industriale;Parfume;Vajra
esenciale;Kozmetike;Locione për kujdesin e
flokëve;Pastat e dhëmbëve;Aromatike
(vajra esenciale);Shkopinj pambuku për
qëllime
kozmetike;Kremra
kozmetike;Deodorantet
për
njerëzit;Preparate për nxirje nga dielli
(kozmetike);Preparate për dush për qëllime
personale sanitare ose deodorante [artikuj
tualeti për kujdes personal];Preparate për
modelimin e flokëve;Kozmetike për
kujdesin për
lëkurën;Preparate për
makijazh;Larës për gojën, jo për qëllime
mjekësore;Preparate për kujdesin e
thonjve;Letra të lagura kozmetike ose
pastruese;letra të laguara;Larës i gojës, jo
për qëllime mjeksore;letra të paketuara
(letra
për
pastrimin
e
fytyrës).
4 Qirinj;Qirinj për përthithjen e tymit;Qirinj
aromatik;Qirinj tavoline;Qirinj dhe fijet për
ndriçim;Vaj lubrifikues;Vajrat lubrifikues në

formën
e
vajrave
hidraulike;Vajra
ingranazhesh;Substancat (vajrat) kundër
kapjes;Vaj
lubrifikues
yndyror;Vajrat
lubrifikues që përmbajnë aditive që
mbrojnë metalin kundër konsumit nga
fërkimi, lëndët djegëse;Karburante;Përzierje
e karburantit të avulluar;Biokarburante.
5
Fibra dietike; Qumësht/ ushqim për
foshnjet / formula per foshnjet; Ushqime
dietike të përshtatura për përdorim
mjeksor; Preparate për pastrimin e ajrit;
Pesticide; Insekticide; Ilaç kundër insekteve;
Deodorante për pëlhurë dhe ajër; Ilac
kundër molave; Shtesa dietike për njerëzit
dhe kafshët; Uji termik; Shtesa ushqimore;
Ngjitës për protezat; Pije dietetike të
përshtatshme për qëllime mjeksore; Ngjitës
për kapjen e mizave; Letër (rezistente ndaj
molës); qafore kundër parazitëve për
kafshët; Deodorantet,ndyrshe nga ato të
njerëzve dhe kafshëve; Preparate për
largimin e erës së keqe të ajrit; Deodorante
për veshje dhe tekstile; Dezinfektues për
qëllime higjienike; Fibra (Dietike -); peceta
higjenike për femra; Pambuk përthithës;
Larës per gojen; Pantallona, thithëse ;
pambuk thithes; pelena për foshnje;
Penlena një përdorimshme; Pelena për
kafshë shtepiake; Pelena për foshnjat;
peceta të lagura antibakteriale; Shtojcat
dietikete qumeshtit te bleteve ; Larës për
kafshët [insekticide]; Solucione për lentet e
kontaktit; Shtesa ushqimore; qafore
antiparazitare
për
kafshë.
6

Letër

alumini.

8 Serviset e tavolinës prej plastike; Servise
të biodegradueshme; Luge për çaj; Servise;
Garuzhde
[mjete
dore];
Gërshërë
shpendësh.
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.
10
Doreza për qëllime masazhi,
prezervativë, aparate, pajisje dhe artikuj jo
mjeksore për foshnje siç jane biberon,
unaza për dhëmbëza; shiringa jo klinike,
letra jo klinike te padepërtueshme,
termometra jo klinikë për përdorim
mjekësor.
11

Aparate ndricimi; Poça ndriçues

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];Stilola
psa
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.
20
Jastëkë; Dyshekë; Shtretër; Jastëkë;
Dyshekët e kampeve me fryrje; Dyshek për
foshnje; Dyshekët e fjetjes për kampe
[dyshekët]; Dyshekë pranvere; Mbulesa për
gjumë
[jastëkë
ose
dyshekë]
21 Furça për larjen e enëve;Lecka për larjen
e dyshemesë;Legen;Mbajetëse për furçat e
rrojes;Furça
rroje;Pudër
pluhur
kompakte;Doreza
për
qëllime
shtëpiake;Tasa për përdorim shtëpiak ose
kuzhine;Doreza lustruese;Doreza për banje
(per higjenen personale);Doreza për
pastrimin e makinave;Vegla dhe lecka për
pastrimin e makinave;Lecka për fshirjen e
makinave;sfungjerë;Sfungjerë
të
parfumosur;Sufungjerë
tualeti;Sfungjerë
fytyre për aplikimin e makijazhit;Tel për
pastrim;Mbajtës të sfungjerit;Krëhër;Letra
për
pastrim;Sfungjerë
gërryes
për
kuzhinë;Govatë
për
ushqyerje;Fshesa;Kova;Furça;Raftet
e
tharjes
së
rrobave;Furça
të
dhëmbëve;Kapse
rrobash;Mbajtësit
e
sapunit;shishe
sapuni;Pajisje
për
tualetin;Pajisje
shtëpiake;Avulluesit
e
parfumeve;Lëkurë
kamoshi
për
pastrim;kapakët e wc;Furça për pastrimin e
rezervuareve dhe kontejnereve;Sfungjerë
për
qëllime
shtëpiake;Furça
flokësh;Materiale [lecke] për lustrim;Lecke
lustruese;mjete/aplikues kozmetike;Lëkurë
për lustrim;pajisje për marrjen e
pluhrave;Doreza
për
lustrim;Lecke
dyshemeje;shandanet;Mbajtës
pecetash;Rafte për peshqir;Mbajtës të
pecetave;Kosh plehrash;lloj pelhure per
pastrim;Sfungjere pastrimi;sfungjere per
puder;Furça për larjen e enëve;Lopatë për
mbledhjen
e
pluhurave;Furçë
për
buzët;Mbajtëse
për
furçat
e
dhëmbëve;Furça për larje;Fshesat me
pendë;Aplikues
për
makijazh;Furça

rrobash;Furça kozmetike;Vazo;Furça per
vetulla;Materiale [lecke] për lustrim;Kovë
dyshemeje profesionale;Pompe aerosol për
përdorim
shtëpiak;Sprucues
për
aromatizimin
e
dhomës;Leckë
këpucësh;Furça
për
thonjt;Pjata
njëpërdorimshme;Kupa
plastike;tepsi
kartoni për pjekje një përdorimshme;Tasa
njëpërdorimësh;Tenxhere;Kapake
tenxhere;Tenxhere për gatim për përdorim
në furrat me mikrovalë;Tenxhere dhe tigan
gatimi [jo-elektrike];Sete për gatim [jo
lodra];Tasa
për
ruajtjen
e
ushqimit;Komplete tigan gatimi;Komplete
tenxhere gatimi;Lugë kafeje;Lugët [pasjisjet
e
kuzhinës].
24 Tekstile, Pëlhura per mobilim;Mbulesa
shtrati, Mbulesa tavoline;Mbulesa shtrati
linoje, Carçafë krevati, Jastëkë, Peshqir prej
tekstili, Peshqir tualeti, Shtroje shtrati,
Kuvertë, Jorgan,Rrobedishaner;Peshqir prej
tekstili;Mbulesë tavoline linoje, jo prej
letre;Mbatjëtse
jastikësh;Mbulesë
jastikësh;Mbulesa
dyshekesh;Pëlhura
moleskin;Mushama tavoline;Perde prej
tekstili ose plastike;Perde dushi prej tekstili
ose plastike;Ngjitëse për aplikim nga
nxehtësia;Mushama tavoline, jo prej
letre;Peshqir prej tekstili;Plehura liri;Peshqir
enësh
per
tharje;Shami
tekstili;Çarçafe;Mbulesa mobiljesh prej
tekstili;Pëlhura
të
endura.
25
Veshje për burra, gra dhe fëmijë,
përkatesisht xhaketa (veshje), jeleke,
pantallona, xhinse, pallto, pardesy, pelerine,
, veshje të papërshkueshme nga uji, jelekë ,
xhaketa, xhupa, këmisha, bluza, funde,
pantallona të shkurtra, pantallona të
shkurtra Bermuda, fustane mbrëmjeje,
bluza, kostume, pulovra, këmishë, këmisha
me mënge, këmisha sportive, pantallona
sportive, pantallona të shkurtra sportive,
triko, xhupa (xhupa), triko me kopsa;çorape,
çorape sportive,geta;kollare dhe papjon,
Rripat e belit, shirita;Kapele, kapuç, kapele
për femrat, bereta, rrathë për flokët;Doreza
[veshje];Shaje;Pizhame,
fustan
gjumi,

këmishë
nate,
rrobëdëshamber,
të
brendshme, kilota burrash, boksiere,
mbathje, Jeleke (veshje të brëndshme),
korse, kanatjere, recipeta, pantallona të
shkurtra gjumi, trupore [të brëndshme
femrash, mbathje;Kostume banje;shaje
mbulues për plazh, fustane për plazh,
trupore për plazh;këpucë, sandale, çizme,
pantofla, pupa dhe këpucë sportive.
28 lodra dhe artikuj për të luajtur;Pajisje
dhe produkte sportive;Zbukurimepër pemët
e Krishtlindjeve;Aparatet e lojërave
video;Balona;Biçikleta,
lodra
me
fllucka;Lojëra
me
letra;Shtëpi
kukullash;Lodrat
e
fëmijëve;Lojëra
tavoline;Lojëra me rrathe;Lojëra me
ndërtim;Dame
[lojëra];Domino;Lojëra
shahu;Lojëra
me
pantonime;Lojëra
portative
me
ekrane
kristale
të
lëngshëm;Sete lodrash me telekomand
[lodra];Topa për lojera;gjeegjeze;Lodra
rrotulluese;Makina lodre;Makina lodre me
telekomandë;Rrobat
e
kukullave.
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;Vezë;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,
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;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, joalkoolike;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
joalkoolike;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).
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 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 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.
39 Transporti,paketimi dhe magazinimi i
mallrave;Shpërndarja
e
karburantit;Dorëzimi
i
karburantit.
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.
42 Shërbimet kompjuterike, në veçanti
zhvillimi i programeve kompjuterike,
programimi dhezbatimi , zhvillimi i
harduerit,
pritja
dhe
programe
kompjuterike si shërbim dhe marrja me qira
e programeve, marrja me qira e pajisjeve
kompjuterike dhe pajisjeve, konsulencë në
fushën e kompjutereve, konsulencë dhe
shërbime të informacionit, sigurinë e
kompjuterave , mbrojtje dhe restaurim,
shërbime të kopjimit dhe konvertimit të të
dhënave, shërbime të kodimit të të
dhënave, analiza dhe diagnostifikim
kompjuterik, hulumtim, zhvillim dhe zbatim
i kompjuterit;zhvillimi dhe implementimi i
sistemeve
kompjuterike;shërbime
për
menaxhimin
e
projektit

kompjuterik;ekzaminimi i bazave të të
dhënave të mëdha me qëllim te gjenerimit
të informacionit të ri;watermarking
digjital;shërbime
të
programimit
kompjuterik, shërbime të sigurise së rrjetit
kompjuterik, hyrje në kompjuter dhe
transaksione të kompjuterizuara, shërbime
këshilluese teknologjike në lidhje me
programet
kompjuterike;shërbime
teknologjike
në
lidhje
me
kompjuterat;shërbime
të
rrjetit
kompjuterik;përditësimi i bankave të të
dhënave
të
sistemeve
kompjuterike;shërbime të migrimit të të
dhënave;përditësimi i faqeve të internetit
për të tjerët;monitorimi i sistemeve
kompjuterike
përmes
qasjes
në
distancë;shërbime
shkencore
dhe
teknologjike;duke testuar;kontrollin dhe
çertifikimin
e
cilësisë;Shërbimet
e
projektimit, marrja me qira, marrja me qira
dhe aparatet e qiradhënies për shërbimet e
lartpërmendura të përfshira në këtë klase,
konsulencë dhe informacione që lidhen me
të, të perfshira në këtë klasë.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe
pijeve;Shërbime të Barit, Kafenete,
Restorantet, Lokale për pica, Bar-rostiçeri,
Lokale
për
akullore.
44
Shërbime mjekësore;shërbime
veterinare;kujdesi higjienik dhe i bukurisë
për njerëzit ose kafshët;Shërbime të
bujqësisë,
kopshtarisë
dhe
pylltarisë;rregullimi i luleve.
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(511) 16 çanta [zarfe, qese] prej letre ose
plastike,
për
paketim;plastikë
për
modelim;film
plastik
për
mbështjellës;paketa plastike flluskë për
mbështjellës
ose
paketim;Çanta
të
mbeturinave të letrës ose të plastikës;fletë
absorbuese letre ose plastike për paketimin
e produkteve ushqimore;fletët e kontrollit
të lagështisë prej letre ose plastike për
paketimin e produkteve ushqimore;Kuti
letre
ose
kartoni;karton;material
i
stampuar, me shtypshkrim, postera,
broshura, karta të personalizuara, zarfa,
fletëpalosje;kancelarira,
leter,
karton;material
për
lidhje
librash;shtypshkrime të ndryshme përfshirë
revista, libra, printime, printime të
ndryshme,
materiale
plastike
të
printuara;bileta;blloqe
[numra
dhe
shkronja];blloqe për të shkruar;blloqe
shënimesh;blloqe
shtypshkrimi;blloqe
vizatimi;broshura;copëza letrash të ngjitura
që
krijojnë
figura;dekalkomania;dosje
[artikuj shkrimi];dosje për dokumenta;dosje
për fletë;fjongo letre;flamuj prej letre;fleta
të posaçme në vizatime (fshirje );fleta të
posaçme për fshirje në vizatime;harta
gjeografike;kalendarë;kalendarë me fletë të
shkëputshme;karta;kartolina;kartolina
urimi;katalogje;këllëfë
stilolapsash;lapsa;letër;libra;lloje
materialesh të shtypura;materiale të
shtypura;mbajtëse pasaportash;mbajtëse
për
stilolapsa
dhe
lapsa;mbajtëse
stilolapsash;orare
të
shtypura;pajisje
vizatimi;revista
[botime
periodike];riprodhime grafike;rripa kyçi
dore për mbajtjen e mjeteve të
shkrimit;sende kartoni;stampues (kartash
krediti), stilografë;stilolapsa çeliku;stilolapsa

[për nevoja zyre];tabaka radhimi;tabela
reklamimesh prej letre ose kartoni;vizore
(vizatimi);adheziv;materiale paketimi prej
letre
ose
kartoni.
35 Reklama;Reklamim i drejtpërdrejt me
postë;Reklamim
në
ambiente
të
jashtme;Reklamime
me
anë
të
postës;Sherbimet e agjencise se ImportEksportit, reklamimi dhe promocioni për
kompanitë, promocioni i shitjeve, shërbime
marketingu,
dhenie
ne
perdorim
materialesh
publicitare;publicitet
dhe
reklama;sherbime publiciteti, sherbime
promocioni
(avancimi);azhornim
i
materialeve reklamuese;dhënie me qira e
materialeve
publicitare;ekspozita
(Organizime) për qëllim tregtimi ose
reklamimi;promocion shitjesh për të
tjerët;riprodhim
dokumentesh;shërbime
për qëllime reklamash;informacion tregtar
dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen
e produkteve dhe shërbimeve;shërbime të
ndërmjetësimit komercial;prezantimi i
mallrave në media komunikimi, për qëllime
të shitjes me pakicë;shërbime prokurimi për
të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve
për biznese të tjera];marketing;demonstrim
i
mallrave;asistencë
për
menaxhim
komercial
apo
industrial;shërbime
kompjuterike, pikërisht ofrimi i një baze të
dhënash
që
përmban
lajme
dhe
informacione biznesi, depozitimin e
dokumentave të biznesit, dhe raporte
biznesi
për
kërkime
ligjore
dhe
konformitetin;ofrim
të
raporteve
statistikore të personalizuara në lidhje me
të dhënat demografike;shërbime vlerësimi
biznesi;shërbime
informacioni
biznesi;agjenci
informacioni
tregtar;shërbime
parashikimi
ekonomik;shërbime kërkimi biznesi;ofrim
informacioni statistikor;ofrim informacioni,
analizash dhe raportesh për tregjet
komunale dhe të hollat e thesarit,
bashkimet dhe blerjet, pronësinë dhe
korporatat,
informacion
lidhur
me
drejtuesit e korporatave dhe financierët,
operacionet post-tregtare në tregjet globale

të
letrave
me
vlerë;
41
Edukim, arsimim; akademi; provime
arsimore; informacion arsimor; rregullimin
dhe kryerjen e kolokiumeve; sherbime te
perkthimit te gjuhes; organizimi i
ekspozitave per qellime kulturore ose
arsimore; organizimin dhe mbajtjen e
seminareve;
sherbimet
mesimore,
arsimore, sherbimet e mesimdhenies;
shkrim i testeve; Shërbimet argëtuese,
posacerisht sigurimi i nje forumi online per
shperndarjen e permbajtjes, te dhenave,
dhe informacionit per qellime te rrjetezimit
social, te biznesit, apo te argetimit;
sherbime argetimi, posacerisht sigurimi i
qasjes në bazat e të dhënave interaktive
elektronike dhe në internet të përmbajtjes
së përcaktuar nga përdoruesit, përmbajtjes
së palëve të treta, fotografive, materialeve
video, audio, vizuale dhe audiovizive në
fushën e interesit të përgjithshëm;
Shërbimet e Photosharing dhe Sharing
Video; Shërbimet elektronike botuese për
të tjerët; Revistat në internet, domethënë,
weblogs (blogs) që përmbajnë përmbajtje
të definuara nga përdoruesi; Sigurimi i
bazave të të dhënave kompjuterike,
elektronike dhe në internet në fushën e
argëtimit; Shërbimet botuese, përkatësisht
botimi i botimeve elektronike për të tjerët;
dhenia me qira e kiosave të fotografisë dhe
/ ose videografisë për fotografim,
ngarkimin, redaktimin dhe shkembimin e
fotografive dhe videove; Shërbimet
argëtuese, gjerësisht, ofrimi lehtësive online
për transmetimin e përmbajtjes se argetimit
dhe videove live të ngjarjeve argëtuese;
Organizimi i ekspozitave dhe konferencave
direct në fushat e kulturës, argëtimit dhe
rrjeteve sociale për qëllime jo-biznesi dhe
jo-komerciale; Sigurimi i informacionit
argëtues nga indekset e kërkueshme dhe
bazat e të dhënave të informacionit, duke
përfshirë tekstin, dokumentet elektronike,
bazat e të dhënave, grafika, imazhet
fotografike dhe informacioni audio vizual,
nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të
komunikimit; Argetim dhe shërbime

arsimore, domethënë, duke siguruar filma
te pa shkarkueshme, shfaqje televizive,
lajme, vepra audiovizuale dhe multimediale,
nëpërmjet internetit, si dhe informacion,
komente dhe rekomandime në lidhje me
filma, shfaqje televizive, lajme, vepra
audiovizuale
dhe
multimediale.
42 Shërbimet kompjuterike, përkatësisht,
krijimi i komuniteteve virtuale për
përdoruesit e regjistruar për të organizuar
grupe, takime dhe ngjarje, të marrin pjesë
në diskutime dhe të angazhohen në rrjetet
sociale, të biznesit dhe në ato komunitare;
Shërbimet kompjuterike, përkatësisht,
mbajtja e pajisjeve elektronike për të tjerët
për organizimin dhe mbajtjen e takimeve,
ngjarjeve dhe diskutimeve interaktive
nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të
komunikimit; Shërbimet kompjuterike në
formen e profileve elektronike të
personalizuara personale dhe në grup ose
faqet
e
internetit
që
përmbajnë
informacione të përcaktuara ose të
specifikuara
nga
përdoruesit,
duke
përfshirë, audio, video, imazhe, tekst,
përmbajtje dhe të dhëna; Shërbimet
kompjuterike, konkretisht, sigurimi i
motorëve të kërkimit për marrjen e të
dhënave nëpërmjet rrjeteve të internetit
dhe të komunikimit; Sigurimi i pajisjeve në
internet që paraqesin teknologji që u
mundëson përdoruesve online të krijojnë
profile
personale
që
paraqesin
informacionin e rrjeteve sociale dhe të
biznesit, për të transferuar dhe ndarë
informacione të tilla në pajisje të
shumëfishta në internet për t'u angazhuar
në rrjetet sociale dhe për të menaxhuar
llogaritë e tyre në rrjetet sociale; Sigurimi i
përdorimit të përkohshëm të Sofware-ve
kompjuterikë të pashkarkueshem per
rrejtet sociale, qe krijon nje komunitet
virtual, dhe transmetim te materialeve
audio, video, imazhe, tekst dhe te dhena;
Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që
përmban aplikime te programeve kojuterike
te te tjereve; Sofware si sherbime SAAS per

dergimin dhe marrjen e mesazheve
electronike, njoftime dhe alarme; Sigurimi i
përdorimit të përkohshëm të Sofware-ve
kompjuterikë online të pashkarkueshem per
perdorim ne dizanjim, manaxhim, matje,
analizim, shprendarje dhe sherbimin
rreklame per te tjeret; Ofruesi i platformës
për blerjen online të reklamave, posacerisht
sigurimi i programeve software që nuk
mund të shkarkohen për te lejuar blerësit
dhe shitësit e reklamave online që te
blerjne dhe shesin inventare reklamash;
Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që
përmban software për përdorim në blerjen,
shitjen, dizajnimin, menaxhimin, ndjekjen,
vlerësimin, optimizimin, shënjestrimin,
analizimin, shpërndarjen dhe raportimin e
reklamave dhe marketingut online; Ofrimi i
lehtësive online që u jep përdoruesve
mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe
shpërndarë
përmbajtje,
informacion,
përvoja dhe të dhëna të realitetit të shtuar;
sigurimi i përdorimit të përkohshëm të
softwsre kompjuterikë që nuk mund të
shkarkohen, duke mundësuar zhvillimin,
vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e
aplikacioneve të celulareve për pajisjet
portative
kompjuterike,
posacerisht,
telefonat celularë, smarfonat, kompjuterët
portable dhe tabletat kompjuterikë;
Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të
software-it jo të shkarkueshëm për
përpunimin e pagesave elektronike;
Sigurimi i software-it të ndërfaqes së
programimit të aplikimit (API) për përdorim
në mesazhet elektronike dhe transmetimin
e audios, videove, imazheve, tekstit,
përmbajtjes dhe të dhënave; Sigurimi i
përdorimit të përkohshëm të software-it jo
të shkarkueshëm për mesazhe elektronike;
Shërbimet e hartave; Sigurimi i qasjes së
përkohshme në software kompjuterik jo të
shkarkueshëm për shërbimet e hartës;
Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që
përmban software për shërbimet e hartës;
Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të
software-ve kompjuterikë që nuk mund të
shkarkohen për te shkembyer dhe shfaqur

vendndodhjen e një përdoruesi, planifikimi i
aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe
dhënia e rekomandimeve; Ofruesi i
shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban
software për të mundësuar ose lehtësuar
shkembimin dhe shfaqjen e vendndodhjes
së një përdoruesi, planifikimin e aktiviteteve
me përdorues të tjerë dhe bërjen e
rekomandimeve; Sigurimi i përdorimit të
përkohshëm
të
software-it
te
pashkarkueshem kompjuterik, për hartëzim
social dhe destinacioni; Ofruesi i shërbimit
të aplikacionit (ASP) që përmban software
për të mundësuar ose lehtësuar hartëzimin
social dhe te destinacionit; Sigurimi i
përdorimit të përkohshëm të software-it te
pashkarkueshem
kompjuterik,
të
vetëdijshëm për vendndodhjen për
kërkimin, përcaktimin dhe shkembimin e
vendndodhjes së mallrave, shërbimeve dhe
ngjarjeve me interes; Ofruesi i shërbimit të
aplikacioneve (ASP) që përmban software të
vetëdijshëm për vendndodhjen për të
kërkuar, përcaktuar dhe shkembyer
vendndodhjen e mallrave, shërbimeve dhe
ngjarjeve me interes; Platformë shërbimi
(PAAS) që paraqet platforma software
kompjuterik për përdorim në blerjen dhe
shpërndarjen e reklamave; Sigurimi i
përdorimit të përkohshëm të software-ve të
pashkarkueshem për modifikimin e
fotografive, imazheve dhe audio, video dhe
përmbajtje audio-video me filtra fotografikë
dhe realitet të shtuar (AR), gjegjësisht
grafikë, animacione, tekst, vizatime,
gjeotagime [metadata per identifikim
gjeografik], etiketat e metadata –ve,
hiperlink-eve; Sigurimi i përdorimit të
përkohshëm
të
software-ve
të
pashkarkueshem, për shfaqjen dhe
bashkëveprimin me një burim mediumi
elektronik, përkatësisht imazhe, përmbajtje
audio-vizuale dhe video, video, komente,
reklama, lajme dhe lidhje/adresa interneti;
Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të
software-ve
te
pashkarkueshem
kompjuterikë, për gjetjen e përmbajtjeve
dhe botuesve të përmbajtjes, si dhe t’u

abonuar ne nje përmbajtje;Sigurimi i
përdorimit të përkohshëm të software-it jo
të shkarkueshëm, për organizimin e
imazheve, videove dhe përmbajtjes audiovizuale duke përdorur etiketat e metadatave; Aplikacionet e shërbimit të aplikimit
(ASP) që përfshijnë software për rrjetëzimin
social, menaxhimin e përmbajtjeve të
rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti
virtual dhe transmetimin e imazheve,
përmbajtjeve audio-vizuale dhe video,
fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe,
reklama dhe informacione; Ofruesi i
shërbimit të aplikacioneve (ASP) që
përmban programim të aplikacioneve (API)
që lehtëson shërbimet online për
rrjetëzimin social, zhvillimin e aplikacioneve
software-sh; Platforma shërbimi (PAAS) që
paraqet
platforma
softwar-esh
kompjuterike për rrjetëzimin social,
menaxhimin e përmbajtjeve të rrjeteve
sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe
transmetimin e imazheve, përmbajtjeve
audio-vizuale dhe video, fotografi, video, të
dhëna, tekst, mesazhe, komunikime dhe
informacine reklamash; Marrja me qira e
software kompjuterik që u jep përdoruesve
aftësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe
shpërndarë imazhe, video dhe përmbajtje
audio-vizuale; Shërbimet kompjuterike,
posacerisht, perkujdesja ndaj përmbajtjeve
dhe reklamave online të përcaktuara nga
përdoruesit dhe krijimi i burimeve të
mediave sociale; Sigurimi i përdorimit të
përkohshëm
të
software-it
jo
të
shkarkueshëm për marrjen e fotografive
dhe regjistrimin e përmbajtjeve audio,
audio-vizuale dhe video; Sigurimi i
përdorimit të përkohshëm të software-it jo
të shkarkueshëm, për ngarkim, shkarkim,
arkivim, mundësim të transmetimit dhe
shkembimit të imazheve, përmbajtjes
audio-vizuale dhe video dhe teksteve dhe të
dhënave shoqeruese; Sigurimi i përdorimit
të përkohshëm të software-it jo të
shkarkueshëm, për transmetimin
e
përmbajtjes
argëtuese
multimediale;
Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të

software-ve që nuk mund të shkarkohen,
për krijimin dhe mirëmbajtjen e një pranie
në internet për individë, grupe, kompani
dhe marka; Sigurimi i përdorimit të
përkohshëm
të
software-it
jo
të
shkarkueshëm, për reklamuesit për të
komunikuar dhe bashkëvepruar me
komunitetet online; Sigurimi i përdorimit të
përkohshëm të software-ve kompjuterikë
që nuk mund të shkarkohen, për përdorim
në marrjen dhe redaktimin e fotografive si
edhe ne regjistrimin dhe editimin e videove;
Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që
përmban software për të mundësuar ose
lehtësuar marrjen dhe editimin e
fotografive dhe regjistrimin dhe editimin e
videove; Zhvillimi i software-it kompjuterik;
Sigurimi i softwareit jo të shkarkueshëm në
internet; Ofruesi i shërbimit të aplikimit
(ASP); Ofrimi i lehtësive online që u japin
përdoruesve mundësinë për të ngarkuar,
modifikuar dhe ndarë audio, video, imazhe
fotografike, tekst, grafikë dhe të dhëna.
45 Shërbimet e ofruara nga avokatët,
asistentët ligjorë dhe avokatët personalë,
per individët, grupeve të individëve,
organizatave dhe ndërmarrjeve; shërbimet
e hetimit dhe mbikëqyrjes që lidhen me
sigurinë fizike të personave dhe sigurinë e
pronës së prekshme; shërbimet që u
ofrohen individëve në lidhje me ngjarjet
shoqërore, siç janë shërbimet e shoqërimit
(escort) shoqëror, agjencitë martesore,
shërbimet
e
varrimit;
Shërbimet e prezantimit social, të rrjetit
dhe të takimeve; Sigurimi i qasjes në bazat e
të dhënave kompjuterike dhe në bazat e të
dhënave të kërkuara online në fushat e
rrjetit social, prezantimit social dhe
takimeve; Sigurimi i informacionit në fushën
e zhvillimit personal, vetë-përmirësimit,
vetë-përmbushjes,
shërbimeve
të
bamirësisë,
filantropisë,
shërbimeve
vullnetare, publike dhe komunitare, si dhe
aktiviteteve
humanitare;
Sigurimi
i
shërbimeve të përkujdesjes për të tjerët,
konkretisht prenotimi i rezervimeve,
lehtësimi i blerjeve, rregullimi i dërgesave,

marrja e porosive personale të kërkuara,
dhënia e rekomandimeve për produktet
dhe shërbimet, sigurimi i informacionit
specifik të konsumatorëve për plotësimin e
nevojave individuale dhe sigurimi i
lajmërimeve dhe njoftimeve elektronike;
Shërbimet e rrjeteve sociale në internet;
Sigurimi i informacionit në formën e bazave
të të dhënave që paraqesin informacion në
fushat e rrjetëzimit social dhe prezantimit
sociale; Shërbimet e verifikimit të
përdoruesve; Shërbimet e verifikimit të
identifikimit; Shërbimet e verifikimit të
identifikimit të biznesit; sherbime ligjore;

(210) AL/T/ 2019/1093
(220) 19/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 78238 22/07/2019 JM
(526 )
(591)
(732) V.F. Corporation
105
Corporate
Center
Boulevard
Greensboro, North Carolina 27408, US, US
(740) Vjollca Shomo
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z. Çajupi,
P.20/4, Ap 15, Tirane
(511) 35 Shërbime biznesi, domethënë,
administrimi i biznesit të shoqërive dhe i
veprimtarive të dyqaneve të shitjes me
pakicë për veshjet, aksesorët e veshjeve,
veshjet e këmbës, valixhet, çantat e shpinës
dhe veshjet për përdorim në natyrë;
manaxhimi i biznesit dhe shërbimet e

administrimit të biznesit që lidhen me
fushat e veshjeve, aksesorëve të veshjeve,
veshjeve të këmbës, valixheve, çantave të
shpinës dhe veshjeve për përdorim në
natyrë.

(210) AL/T/ 2019/1115
(220) 26/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E verdhe; e kuqe; e bardhe
(732) Jaffa d.o.o Crvenka
Mašala Tita 245, 25220 Crvenka, Republik
of
Serbia,
RS
(740) Anisa Rrumbullaku
Rruga "Ibrahim Rugova", Sky Tower, Hyrja
2, Kati 5, Zyra 5/2
(511) 16 Letër dhe karton;materiale të
shtypura;material
për
lidhje
librash;fotografi;makina shkrimi dhe artikuj
të nevojshëm zyre, përveç orendive;ngjitës
për
qëllime
kancelarie
ose
shtëpie;materiale vizatimi dhe materiale
artistësh;furça
bojërash;materiale
udhëzuese dhe mësimdhënie;fletë plastike,
shtresa dhe canta për mbeshtjellje dhe
paketim,
modele
stampuese;kallëpe
stampimi.
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz,
pasta dhe makarona të gjata të kuzhinës
aziatike e orientale; tapiokë dhe miell
palme; miell dhe preparate të prodhuara
prej drithrave; bukë, torta dhe ëmbëlsira,
çokollatë; akullore, sorbeto dhe akuj të
tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melasë;
maja, pluhur për pjekje; kripë, erëza të

stinës, erëza, barishte të ruajtura; uthull,
salcat dhe përbërës për shije të tjerë; akull
(ujë
i
ngrirë).
35
Reklamat; menaxhim biznesi;
administrim biznesi; shërbime zyre.

(210) AL/T/ 2019/1117
(220) 26/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Blu; e bardhe; e kuqe
(732) Jaffa d.o.o Crvenka
Mašala Tita 245, 25220 Crvenka, Republik
of
Serbia,
RS
(740) Anisa Rrumbullaku
Rruga "Ibrahim Rugova", Sky Tower, Hyrja
2, Kati 5, Zyra 5/2
(511) 16 Letër dhe karton;materiale të
shtypura;material
për
lidhje
librash;fotografi;makina shkrimi dhe artikuj
të nevojshëm zyre, përveç orendive;ngjitës
për
qëllime
kancelarie
ose
shtëpie;materiale vizatimi dhe materiale
artistësh;furça
bojërash;materiale
udhëzuese dhe mësimdhënie;fletë plastike,
shtresa dhe canta për mbeshtjellje dhe
paketim,
modele
stampuese;kallëpe
stampimi.
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz,
pasta dhe makarona të gjata të kuzhinës
aziatike e orientale; tapiokë dhe miell
palme; miell dhe preparate të prodhuara
prej drithrave; bukë, torta dhe ëmbëlsira,

çokollatë; akullore, sorbeto dhe akuj të
tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melasë;
maja, pluhur për pjekje; kripë, erëza të
stinës, erëza, barishte të ruajtura; uthull,
salcat dhe përbërës për shije të tjerë; akull
(ujë
i
ngrirë)
35
Reklamat; menaxhim biznesi;
administrim biznesi;shërbime zyre.

(210) AL/T/ 2019/1118
(220) 26/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Kafe
(732) Jaffa d.o.o Crvenka
Mašala Tita 245, 25220 Crvenka, Republik
of
Serbia,
RS
(740) Anisa Rrumbullaku
Rruga "Ibrahim Rugova", Sky Tower, Hyrja
2, Kati 5, Zyra 5/2
(511) 16 Letër dhe karton;materiale të
shtypura;material
për
lidhje
librash;fotografi;makina shkrimi dhe artikuj
të nevojshëm zyre, përveç orendive;ngjitës
për
qëllime
kancelarie
ose
shtëpie;materiale vizatimi dhe materiale
artistësh;furça
bojërash;materiale
udhëzuese dhe mësimdhënie;fletë plastike,
shtresa dhe canta për mbeshtjellje dhe
paketim,
modele
stampuese;kallëpe
stampimi.
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz,
pasta dhe makarona të gjata të kuzhinës
aziatike e orientale; tapiokë dhe miell
palme; miell dhe preparate të prodhuara
prej drithrave; bukë, torta dhe ëmbëlsira,
çokollatë; akullore, sorbeto dhe akuj të

tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melasë;
maja, pluhur për pjekje; kripë, erëza të
stinës, erëza, barishte të ruajtura; uthull,
salcat dhe përbërës për shije të tjerë; akull
(ujë
i
ngrirë).
35
Reklamat; menaxhim biznesi;
administrim biznesi;shërbime zyre

(210) AL/T/ 2019/1125
(220) 30/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MAKE; UP; ITALIA;
(591) e zezë; e bardhë
(732) COSMIVA srl
Via Nazionale APPIA KM 217, nr.27 81100
CASERTA
CE,
Italy,
IT
(740) Majlinda MANUSHI
Rruga "Grigor Heba" Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 3 parfume; deordorante per qeniet
njerezore
ose
per
kafshe;
vajra
esenciale;preparate kozmetike për kujdesin
e lëkurës;preperate të kujdesit për
thonjtë;preparate
kozmetike
për
hollim;kremra
për
përdorim
kozmetik;kremra
të
lëkurës
(kozmetike);buzekuqet,
shkelqimet
e
buzeve;kremra për kujdesin e flokëve
(kozmetike);
kondicionerët
e
flokeve;kremra për flokë;shampo;lapsa
syri;brilliantinë
35 Reklama, shitje me shumicë dhe pakicë
të produkteve kozmetike online.

(210) AL/T/ 2020/45
(220) 21/01/2020
(540)

DREAMADES LUXURY
SUITES HOTEL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) LUXURY SUITES HOTEL
(591)
(732) AG. TCC SHPK
Rr.''Sami Frasheri'', Pallati i aviacioni i
vjeter,
Nr.
3,
Ap.
1,
AL
(740) Andi Canaj
Rr.''Sami Frasheri'', Pallati i aviacioni i
vjeter, Nr. 3, Ap. 1
(511) 43 Shërbime për sigurimin e ushqimit
dhe
pijeve;akomodimi
i
përkohshëm;shërbime kafeneje;shërbime
bari;katering për ushqim dhe pije;rezervime
hoteli;shërbime hotelerie;informacion dhe
këshilla në lidhje me pëgatitjen e
vakteve;shërbimet e motelit;shërbime
pritëse për akomodim të përkohshëm
(menaxhimi
i
mbërritjeve
dhe
nisjeve);shërbime
restoranti;shërbime
restorantesh me vetë-shërbim;shërbime
snack-bar;marrja me qira e akomodimit të
përkohshëm;rezervime të akomodimit tê
pêrkohshëm;shërbime tê shtëpive turistike.

(210) AL/T/ 2020/109
(220) 11/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale (300)
(526 )
(591) Pantone 7547C
(732) Lonsdaleite Shpk
Farke, Lundër, prapa Qendrës Tregtare TEG,
Zona Kadastrale Nr. 2529, Nr. Pasurie
510/10, Vol. 6 Faqja 159, Tirane, Shqiperi.,
AL
(740) Ened Topi
Rr."A. Sinani", 204, Tiranë, Shqipëri
(511) 29 Ushqime me baze mishi, peshku
dhe
pule
30 Cheeseburger (sanduic),Pije me baze
cokollate, Pije me baze kakao, kafe, pije
kafe me qumesht, pije me baze kafe, caj,
pije
me
baze
caji
makarona, pica, oriz, sanduic, spageti
32 Birre; pije joalkoolike; uje mineral dhe i
gazuar, pije me fruta dhe lengje frutash,
shurup dhe preparate te tjera joalkoolike
per
pergatitjen
e
pijeve.
33 Pije alkoolike, pervec birres; preparate
alkoolike per pergatitjen e pijeve.
42
Programim kompjuterik, dizenjim
programesh kompjuterike, dizajn sistemesh
kompjuterike
43 Sherbime bar, sherbim kafe, katering
ushqimi dhe pijesh, sherbime restoranti,
sherbime snack- bar

(210) AL/T/ 2020/110
(220) 11/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Pantone 123 C
(732) Lonsdaleite Shpk
Farke, Lundër, prapa Qendrës Tregtare TEG,
Zona Kadastrale Nr. 2529, Nr. Pasurie
510/10, Vol. 6 Faqja 159, Tirane, Shqiperi.,
AL
(740) Ened Topi
Rr."A. Sinani", 204, Tiranë, Shqipëri
(511) 29 Ushqime me baze mishi, peshku
dhe
pule
30 Cheeseburger (sanduic), Pije me baze
cokollate, Pije me baze kakao, kafe, pije
kafe me qumesht, pije me baze kafe, caj,
pije me baze caji,makarona, pica, oriz,
sanduic,
spageti
32 Birre; pije joalkoolike; uje mineral dhe i
gazuar, pije me fruta dhe lengje frutash,
shurup dhe preparate te tjera joalkoolike
per
pergatitjen
e
pijeve.
33 Pije alkoolike, pervec birres; preparate
alkoolike per pergatitjen e pijeve.
42
Programim kompjuterik, dizenjim
programesh kompjuterike, dizajn sistemesh
kompjuterike
43 Sherbime bar, sherbim kafe, katering
ushqimi dhe pijesh, sherbime restoranti,
sherbime snack- bar

(210) AL/T/ 2020/116
(220) 12/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) special; taste
(591) e zezë; e bardhë
(732) Kristaq Nikollo
Lagjia
nr.2,
007,
Sarandë,
AL
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1,
Ap.19,2 D2 familjare
(511) 30 Akullore; biskota; kafe; çaj; kakao;
miell dhe preparate të prodhuara prej
drithrave; bukë; ëmbëlsira; byrek; bukë;
pluhur pjekës; karamele; cokollatë; mjaltë;
akuj të ngrenshëm; ëmbëlsues natyral;
sheqer.

(210) AL/T/ 2020/117
(220) 12/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe; e bardhë; e verdhë; jeshile,
kafe; e gjelbër.
(732) D R I Z A SHPK

Lagjia 11 Janari, Fier – Shqiperi, AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS,
Hyrja E, Kati 2, Ap 4.
(511) 29 Mish; ekstrakte te mishit; sallam;
veze; shpende, jo te gjalle.

(210) AL/T/ 2020/118
(220) 12/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë; vishnje; e bardhë; kafe
(732) VE-AD SHPK
Lagjja Xhabijej, Rruga Zogu i Pare, Shkoder –
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS,
Hyrja E, Kati 2, Ap 4
(511) 30 Kafe, kafe e përpunuar, kafe e
pjekur, kafe e papjekur, kafe artificiale, kafe
e aromatizuar , pije që përmbajnë kafe,
zëvendësues të kafes;çaj, çaj i ftohtë, pije
me përmbajtje çaji;kakao, produkte me
kakao, pije që përmbajnë kakao, pije që
përmbajnë kakao dhe qumësht;sheqer për
kafe i paketuar;çokollatë, pije që përmbajnë
çokollatë
dhe
qumësht;kek;karamele;çikore;kanellë;biskot
a, biskota gjalpi;bukë;brumë;bollgur, bollgur
misri;erëza;drithëra;kus
kus;miell,
muesli;produkte
të
prodhuara
me
miell;petulla;puding;mjaltë;melasë;maja;plu
hur
për

pjekje;mustardë;akullore;sherbet;sanduiç;h
amburger
me
djathë;tarta;vafer
akull, natyral ose artificial;akull për
freskim;kube akulli;makarona;hudhër grirë
[piper];piper;oriz;niseshte
per
ushqim;sheqer;bimët e kopshtit, të ruajtura
[ereza];fruta coulis [sauces];aromatizues
vanilje për qëllime të kuzhinës;preparate
vegjetale për përdorim si zëvendësues të
kafesë;uthull;ekstrakt
malti
për
ushqim;akullore;salcë
domate;mustardë;kecap
[salcë];xhelozë
frutash
[ëmbëltore];xhenxhefil
[erëz];glukozë
për
qëllime
të
kuzhinës;marinade;majonezë;
salcë
soje;salcë
per
makarona.
43
shërbime të kafeterisë; shërbime
kafene; sherbime restoranti; sherbime
hotelerie; ushqim dhe pije per katering;
shërbime bar; rezervime të përkohshme të
akomodimit; dhenie me qira te strehimit të
përkohshëm; shërbime restoranti me vetëshërbim; shërbimet e motelit.

(210) AL/T/ 2020/119
(220) 13/02/2020
(540)

11 PARALLELI
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
CONAD
–
CONSORZIO
NAZIONALE
DETTAGLIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA IN
SIGLA CONAD
Via Michelino, 59 – Bologna (BO), Italy,
40129,
IT
(740) Renata Leka
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019
(511) 32 birre, birre artizanale, birre e
aromatizuar, birre e pasuruar me minerale,
birra dhe produkte birrarie, birre jo-

alkoolike, pije me baze birre, pije joalkoolike prej birre te aromatizuar, pije te
tjera jo-alkoolike.

(210) AL/T/ 2020/126
(220) 18/02/2020
(540)

KOPAÇI DRILLING
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) DRILLING
(591)
(732) Fatos Kopaçi
Tirane, Kamëz, lagjia nr.4, Rruga Liria,
ndertesa
1-kateshe
nr.39,
AL
(740) Fatos Kopaçi
Tirane, Kamëz, lagjia nr.4, Rruga Liria,
ndertesa 1-kateshe nr.39
(511) 37 Shpime per puse uji, sherbime
pastrimi konkretisht sherbime te pastrimit
te
puseve
te
ujit
42 Kerkim dhe studim gjeologjik, kerkim
shkencor konkretisht kerkim hidrogjeologjik

(210) AL/T/ 2020/134
(220) 19/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Endri Lala

Rruga ''Qemal Stafa'', Godina Nr.19, Hyrja 6,
Ap.52, Zona Kadastrale Nr.8170, Nr.Pasurisë
1/41+6-52,
Tirane,
AL
(740) Endri Lala
Rruga ''Qemal Stafa'', Godina Nr.19, Hyrja 6,
Ap.52, Zona Kadastrale Nr.8170, Nr.Pasurisë
1/41+6-52, Tirane
(511) 29 mish; peshk, shpendet dhe kafshet
e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime
të konsevuara, të thara dhe të gatshme;
vezë; qumësht; djath; vajra ushqimore dhe
yndyrna
30 kafe; caj; kakao dhe kafe artificiale; pije
me baze kafe, kakao dhe caji; pica; sanduic;
kruasan;
32 Birre; pije joalkoolike; uje mineral dhe i
gazuar, pije me fruta dhe lengje frutash,
shurup dhe preparate te tjera joalkoolike
per pergatitjen e pijeve.

(210) AL/T/ 2020/139
(220) 19/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Distributor Farmaceutik
(591) blu; gri; e bardhë;
(732) ILMA SHPK
Njesia Bashkiake Nr 3, Rruga Xhanfize Keko ,
Pallati AIA , Kati -1, Prane Ish Profarma,
Tirane
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS,
Hyrja E, Kati 2, Ap 4.
(511) 35 Shërbime shitje me shumicë dhe
pakicë në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të
internetit të produkteve si: aparatura dhe

materiale dentare, produkte mjekesore dhe
farmaceutike, ilace, produkte kozmetike,
preparate sanitare per qellime mjekesore,
ushqime dietike dhe substanca te
pershtatshme per perdorim mjekesor dhe
veterinar, ushqime per foshnja, dieta
plotesuese per njerezit dhe kafshet, pajisje
fizioterapeutike dhe ortopedike; 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; sigurimi i një tregu
online për blerësit dhe shitësit e mallrave
dhe shërbimeve; organizimi i shfaqjeve të
modës
për
qëllime
promocionale;
prezantimi i mallrave në media komunikimi,
për
qëllime
të
shitjes
me
pakicë;promovimin
e
mallrave
dhe
shërbimeve përmes sponsorizimit të
ngjarjeve sportive; marrëdhëniet me
publikun; dhenie me qira materiale
publicitare; promovimin e shitjeve për të
tjerët; shërbime prokurimi për të tjerët
[blerja e mallrave dhe shërbimeve për
biznese të tjera]; asistencë për menaxhim
komercial apo industrial.

(210) AL/T/ 2020/141
(220) 20/02/2020

(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) CASINO; TIRANA
(591) e bardhë; e verdhë; e florinjtë;
(732) ADRIA ENTERTAINMENT
Rruga Abdi Toptani, Tek Godina Torre Drin,
Kati 12, Apartamenti 122, Tirane, AL
(740) Galinija Gjoni
Rruga Pjeter BOGDANI'' TIRANE, SHQIPERIA
(511) 41
Shërbime të siguruara nga
kazinotë, kazinotë e lojrave të fatit dhe
kazinotë elektronike;menaxhimi dhe vënia
në punë e ambienteve të lojrave, sallave të
lojrave, kazinove dhe kazinove për
lojra;argëtim;sigurimi i shërbimeve të
kazinosë (basteve);sigurimi i sherbimeve
arcade
për
kënaqësi;lojra
me
baste;informacione për argëtimin dhe
shërbimeve
të
kazinosë
(basteve);organizimi i konkurseve e
kampionateve për lojrat e fatit dhe
lojrat;shërbime të lojrave të kazinove të
lëvizshme;ofrimi i lojrave te fatit dhe
kazinosë
online
në
një
rrjet
kompjuterik;shërbime të lojrave të fatit të
aksesueshëm nëpërmjet rrjetit telefonik e
internetit.

(210) AL/T/ 2020/148
(220) 21/02/2020
(540)

MICHTER'S
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)

(526 )
(591)
(732) JNJ Enterprises, LLC
69 Defco Park Road North Haven, CT 06473,
US,
US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi,
P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 33 Pije alkoolike, me përjashtim të
birrave; preparate alkoolike për të bërë
pije; uiski.

(210) AL/T/ 2020/165
(220) 27/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Ihre professional wahl
(591) E verdhë; e zezë; bojëqielli;jeshile; e
kuqe; blu; lejla
(732) DEUTSCHCOLOR
Durres, Autostrada Tirane- Durres, Km 30,
Godina
Delta,
AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 19 Materiale, jo prej metali, për
ndërtim dhe ndërtim; granit, mermer,
zhavorr; terra cotta për t'u përdorur si
material ndërtimi; kuti letre murature;
mbajtëse, prej metali; veshje per materiale
ndërtimi.

(210) AL/T/ 2020/167

(220) 27/02/2020
(540)

MISSBON
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve
Ticaret Anonim Sirketi
Cumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak. No.11,
Gebze/Kocaeli, 41400 Istanbul, Turkey, TR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511)
30
Ëmbëlsira
jomjekësore;çokollatë;ëmbëlsira
me
çokollatë;ëmbëlsira me sheqer, duke
përfshirë jamball, toffees (ëmbëlsira me
sheqer të karamelizuar dhe gjalp),
xhelatinë;ëmbëlsira të ngrira;ëmbëlsira
frigoriferi;akullore;akull;ëmbëlsira
që
konsumohen pas një vakti (dessert);kekë,
biskota dhe vaferë;çëmçakëz dhe çëmçakëz
që fryhen në formën e flluskave (bubble
gum).

(210) AL/T/ 2020/192
(220) 05/03/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )

(591) blu;
(732) "PRODUKTE BIMORE M & D"
Fier, Lushnje, Lagjja Saver, autostrada
Lushnje Fier km 3, ndertesa me nr 197, kati
1-re, prane karburant Kastrati., AL
(740) Nerta Tushe
Lushnje, lagjja "Loni Dhamo", Rruga "Uan
Kontakçi"
(511) 3
Preparate zbardhuese dhe
subsanca të tjera për përdorim në
lavanderi;
preparate
pastruese,shkëlqyese,për pastrim ,për
fërkim dhe abrasive, sapune; parfumeri;
vajra esenciale; kozmetike; kremëra;
locione flokësh; paste dhëmbësh.

(210) AL/T/ 2020/194
(220) 06/03/2020
(540)

OFF
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) OFF-WHITE LLC
c/o Gelfand Rennert & FeldmanLLP 360
Hamilton Avenue, #100 White Plains, N.Y.
10601,
SHBA,
US
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador
3, Kati 20, Zyra 159
(511) 9 Pajisje për sytë, konkretisht, syze
optike, syze dielli,skelet për syzet optike
dhe lente; aksesorë për pajisjet e syve,
konkretisht kuti dhe mbajtëse për syzet;
çanta laptopi; çanta në formë zarfi dhe
mbajtëse; kuti për telefonat celularë;
mbrojtëse për telefonat; kokore mbrojtëse;
USB boshe; bilbila sinjalizues; bilbila për
përdorim në sport; bilbila alarmi; kompasa
magnetik; kompasa matës; busulla.
18 çanta; çanta udhëtimi; valixhe; çanta
palestre; çanta sporti; çanta të vogla dore;

kuleta; çanta dore; çanta krahu; çanta tote
(trasta); çanta plazhi; kuleta xhepi; kuti për
kartëvizitat; çanta shpine; çanta me rripa që
kalohen në shpinë; çanta për dokumente
me një ndarje; çanta për dokumente me dy
ndarje (atashe); çanta tualeti, të pa pajisura;
çanta higjiene të pa pajisura; çantë
kozmetike pa ndarje; mbajtëse çelësash;
mbajtëse kartash bankare; çadra; çanta
kozmetike të pa pajisura; çanta për pazar të
ripërdorshme.
20
Mobilje; pasqyra; jastëkë; jastëkë
mbështetës; krevate; dyshekë; unazë
çelësash jo prej metali; byzylykë
identifikimi, jo prej metali; korniza pikturash
;stopues për dyer, jo prej metali ose gome.
21 Pajisje për pjekje; tabaka shërbimi; tavë
për kek; ekspozitor për kek; set mbajtës;
shtrydhës për qitro; lugë për servirje
konkretisht, forma për biskota; tavë për
biskota; pajisje për gatim, konkretisht tigan
për skuqje; tiganë me dorezë; tiganë i
thellë; tenxhere me avull dhe tigan skuqje i
thellë; mbajtëse letrash; Pllaka prerëse; set
për ngrënie; pjata; tasa; mbajtëse sapuni të
lëngshëm; gota; kupa për të pirë; gota për
të pirë; filxhanë dhe pjata filxhani; kupa
vezësh; shtypëse për hudhra; rende për
qëllime shtëpiake; enë shtëpie, konkretisht;
kapëse ushqimi; spatula; sita; lopatë
kuzhine; Pirun gatimi; pirun servisi; lugë për
gatim; lugë për servisi; mbajtëse thikash;
rrahëse; rende; Përzierës, jo elektrikë, lugë
akullore; sitë në formë tave; kullesë;
garuzhde; pllaka për të prerë dhe petës;
tabaka për servirjen e ushqimit; mbajtëse
pecetash për qëllime shtëpiake; kanë; mulli
kripe dhe piperi; mbajtëse kripe dhe piperi;
pjata të cekëta për servirje; pjata për
servirje; tabaka për servirje; mbajtëse
sapuni; pjatë sapuni; pajisje për mbajtjen e
erëzave; çajnikë; tabaka për qëllime
shtëpiake, jo prej metali; vazo; shandanë
(qirimbajtëse); doreza furre; aksesorë për
në tualet konkretisht, mbajtëse gotash;
hapëse shishesh; shishe parfumi bosh; kuti
ilaçesh për përdorim personal; unaza
pecetash; shishe uji bosh; furça dhëmbësh;

furça
flokësh;
krehër.
24 Pëlhura dhe artikuj tekstili, konkretisht
pëlhura shtëpiake, çarçafë krevati; peshqirë
banjo; mbulesa krevati; çarçafë tekstili;
batanije për krevat; jorgan; kuverta;
mbulesa krevati (kuverta); mbulesa krevati;
këllëf jorgani; jorganë me pupla;çarçaf për
të mbrojtur krevatin nga pluhurat; këllëf
zbukurues për jastëk; këllëf për jastëk;
batanije; këllëf dysheku; peshqirë; peshqirë
banjoje; peshqirë plazhi; peshqirë fytyre;
peshqirë për trupin dhe fytyrën; mbulesë
tavoline, perde, shami, sixhade, pëlhura
pambuku, tapiceri dhe pëlhura për perde;
mbajtëse pëlhurash, peshqirë dorezë, perde
dushi.
25
Veshje për meshkuj dhe femra,
konkretisht bluze dhe pantallona, xhaketa,
bluza me kapuç, pallto, xhaketa formale;
kostume; pantallona; xhins; pulovra;
pulovra me thurje; jelekë; pantallona të
shkurtra; këmisha; fustane; funde, aksesor
për qafë, shaje; Shaje që hidhen rreth
shpatullave, çorape, geta, rripa mesi,
tiranda; aksesorë (veshje) për kokën,
kapele; kapele me strehë, doreza, veshje
për këmbët, këpucë, çizme, atlete, shapka
me gisht; shapka për shtëpi; të brendshme;
rroba
dushi;
maska
gjumi.
27 Tapete; qilima; mbulesa dyshemesh me
sipërfaqe të fortë; mbulesa dyshemesh prej
vinili; letër muri;
mbulesa muri prej
plastike; tapet për banjo; tapet për joga;
rrugicë për dyert; tapet për dyshemenë;
sixhade muri, jo prej tekstili.

(210) AL/T/ 2020/218
(220) 18/03/2020
(540)

NASHI
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )

(591)
(732) LANDOLL S.R.L.
VIALE BIANCA MARIA 41, MILANO, ITALY, IT
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1, Tirane
(511) 3
Kozmetikë, sapunë, pastrues,
locione, kremra dhe përgatitje për kujdesin
e fytyrës, trupit, skalpit, thonjve dhe
flokëve; xhel dushi; shkumë për banjë;
kripëra për banjë; kozmetikë dhe makiazh;
preparate makiazhi; makiazh bazë në
formën e kremrave; makiazh për fytyrën
dhe trupin; makiazh për sytë; makiazh
buzësh; baza makiazhi; makiazh pluhur;
krem për sy dhe lapsa; hije qepalle; rimel
sysh; lapsa dhe të kuq buzësh; preparate
për heqjen e makiazhit; manikyr thonjsh;
preparate për heqjen e manikyrit të
thonjve; preparate kozmetike për kujdesin e
mjekrës; krem rroje; xhel rroje; locione për
mjekër; preparate pas rruajtjes; sapun
rroje; shkumë rroje; ngjyra për mjekrën;
aroma për përdorim personal; preparate
për aromatizimin e ajrit; preparate
kozmetike dhe preparate për kujdesin e
flokëve, shampo, kondicionerë, kremra për
flokë; bojë flokësh; fiksues flokësh; xhel
flokësh; hidratues flokësh; llak flokësh;
locione kozmetike për flokët; locione
fiksuse për flokët; pastë stilimi për flokë;
vajra për kondicionimin e flokëve; pomada
për flokë; preparate për zbardhjen e
flokëve; preparate për të drejtuar flokët;
shkëlqyes flokësh; shkumë flokësh; shampo
dhe kondicionerë për përdorim për flokë;
spraj flokësh dhe xhel flokësh; shkumë dhe
xhel flokësh; shpëlarës flokësh [shampo,
kondicionerë]; ngjyra për flokë; tonik për
flokë; preparate për ngjyrosjen e flokëve;
preparate dhe trajtime të flokëve;
preparate për ondulimin e flokëve; krem
për trajtimin e skalpit, jo mjekësor; locione
për trajtimin e forcimit të flokëve;
preparate për kozmetikë lëkure dhe
flokësh; preparate për pastrimin, lyerjen,
ngjyrosjen, shkëlqimin, stilimin dhe

permanentin e flokëve; preparate për
kujdesin e lëkurës, flokëve dhe skalpit, jo
për qëllime mjekësore.

(210) AL/T/ 2020/295
(220) 16/04/2020
(540)

Magica
(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) 30 Ëmbëlsira; ëmbëlsira, karamele;
çëmçakiza me fruta [përveçse për përdorim
mjekësor]; jamball [ëmbëlsira]; ëmbëlsira
me shije jamballi.

(210) AL/T/ 2020/303
(220) 16/04/2020
(540)

ZIMTINOS
(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) 30 Kokrriza drithërash të përpunuara,
niseshte dhe produkte/mallra të bëra prej

tyre; preparate dhe maja për pjekje;
drithëra; drithëra për mëngjes; preparate
drithërash; muesli (përzierje drithërash,
frutash të thata dhe arrash); pjesë të holla
dhe të thata prej misri (maize flakes) që
konsumohen si ushqim; tërshërë (e
thërrmuar -); ushqime që konsumohen
midis vakteve (snacks) të prodhura nga
drithëra; ushqime që konsumohen midis
vakteve (snacks) të prodhura nga muesli
(përzierje drithërash, frutash të thata dhe
arrash); shufra ushqimore me drithëra;
shufra ushqimore me muesli (përzierje
drithërash, frutash të thata dhe arrash);
shufra ushqimore që konsumohen midis
vakteve që përmbajnë një përzierje të
kokrrizave të drithërave, arrave dhe frutave
të thata [ëmbëlsirë]

(210) AL/T/ 2020/318
(220) 22/04/2020
(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
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1,
Tirane
(511) 35
Reklama; menaxhim biznesi;
administrim biznesi; funksione zyre;
funksionimi i sistemeve të baterive elektrike
të përbërë nga aparate baterish elektrike të
lidhura pa tela me programe dhe softuer
specifik të integruar të azhurnushëm nga
distanca dhe softuer mbështetës për
ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë
elektrike të ruajtur për të tjerët, për qëllime
biznesi dhe shërbime këshillimi biznesi që

lidhen me të; përfaqësime në fushën e
automjeteve tokësore dhe automjeteve;
dyqane me pakicë, pika shitjeje dhe dyqane
provizore në fushën e automjeteve
tokësore dhe automjeteve; shërbime
këshillimi biznesi, përkatësisht, ofrim
asistence për zhvillimin e strategjive të
biznesit; konsultime në fushën e efikasitetit
të energjisë që kanë të bëjnë me energjinë
diellore dhe të rinovueshme; ofrim
shërbimesh këshillimi dhe konsultash për
blerësit për blerjen e automjeteve tokësore;
ofrim shërbimi informacioni udhëzues
online që përmban informacione në lidhje
me automjetet dhe stacionet e karikimit.
37 Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi
dhe riparimi; nxjerrja e minierave, shpimi i
naftës dhe gazit; instalimi, mirëmbajtja dhe
riparimi dhe azhurnimi i aparateve të
baterisë elektrike të lidhura pa tel, dhe
konsultimi lidhur me to, për ruajtjen dhe
shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur
për të stabilizuar dhe përmbushur kërkesat
e elektricitetit dhe qëllimet e përdorimit;
ofrim shërbimesh të mirëmbajtjes dhe
riparimit të automjeteve; konsultë për
riparimin e automjeteve; konsultë për
mirëmbajtjen e automjeteve; karikimi i
baterisë së automjetit; shërbime për
personalizimin e automjeteve, përkatësisht,
ndërtimin e automjeteve me porosi;
shërbime të stacionit të karikimit të
automjeteve; riparimi dhe mirëmbajtja e
automjeteve; detajimi i automjeteve;
stacionet e shërbimit të automjeteve; lyerje
automjetesh.

(210) AL/T/ 2020/423
(220) 03/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhë; e zezë; e kuqe
(732) VJOLLCA HOXHA
Rruga "17 nëntori", Godina 20, Mëzez,
Kodër,
Kashar,
Tiranë
,
AL
(740) Lulzim Alushaj
Rruga "Shyqyri Berxholli", Pallati Intercosar
(afër Gjykatës së Lartë), Shkalla A, Kati 3,
Suite 9B, Kodi postar 1001, Njësia Bashkiake
nr. 10,Tiranë, Shqipëri
(511) 16 Shtypshkrime periodike (160243),
gazetë
(160032);
38 komunikime në rrjetet kompjuterike
(380023); shërbime kompjuterike në
transmetimin e mesazheve dhe imazheve
(380024); sigurimi i informacionit në fushën
e telekomunikacionit (380027); transmetimi
i të dhënave (380051); sigurimi i lidhjeve të
telekomunikacionit nëpërmjet një rrjeti
kompjuterik global (380037); transmetimi i
skedarëve dixhital (380047).
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(210) AL/T/ 2018/1271
(540) Mulino Di Grano
(732) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, Virgin Islands, VI
(151) 16/06/2020
(180) 24/12/2028
(111) 20694
(300)
(510) 30 43,
(526) Farina di grano, Tenero
(591) -e kuqe,e zeze;e bardhe; e gjelber
(740) Gazmir ISAKAJ
Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22, Hyrja 17, AP 28, Tiranë, Shqiperi

(210) AL/T/ 2019/742
(540) WIZZY
(732) Arexons S.p.a
Via Antica di Cassano, 23 20063 Cernusco sul Naviglio MI, Italy, IT
(151) 16/06/2020
(180) 20/08/2029
(111) 20696
(300)
(510) 21,
(526)
(591) (740) Krenar LOLOCI
Rr. "Ibrahim Rugova, Pall.1/1, Kati 2 Tirane

39

(210) AL/T/ 2019/844
(540) P ONSI-PLAST
(732) RIETTI SHPK
STACIONI ZOOTEKNIK ZONA KADASTRALE 2574 XHAFZOTAJ DURRES,AL, AL
(151) 16/06/2020
(180) 20/09/2029
(111) 20695
(300)
(510) 17 19,
(526)
(591) -Portokalli; e zezë; e bardhë
(740) Vjollca Shomo
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.A. Cajupi, P.20/4, Ap 15, Tirane

(210) AL/T/ 2019/948
(540) EWTP
(732) Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place, P.O.Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, KY
(151) 16/06/2020
(180) 24/10/2029
(111) 20697
(300)
(510) 9, 35, 36, 38, 39, 41 42,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Bul. Gj. Fishta Pall. 1 Jeshil prane Shallvareve, Kati 6, Ap. 16, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/1144
(540) ONE COIN

(732) TELEKOM ALBANIA SH.A
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 16/06/2020
(180) 30/12/2029
(111) 20691
(300)
(510) 38,
(526)
(591) (740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/1146
(540) MY ONE
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 16/06/2020
(180) 30/12/2029
(111) 20692
(300)
(510) 38,
(526)
(591) (740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/1147
(540) ONE HOME
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 16/06/2020
(180) 30/12/2029
(111) 20693
(300)

(510) 38,
(526)
(591) (740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr.20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/1149
(540) NJISHA
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A.
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 16/06/2020
(180) 30/12/2029
(111) 20690
(300)
(510) 38,
(526)
(591) (740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/1153
(540) ONE UP
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A.
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë,Shqipëri, AL
(151) 16/06/2020
(180) 30/12/2029
(111) 20698
(300)
(510) 38,
(526)
(591) (740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë,Shqipëri

Refuzime per moskryerjen e pageses

( 210 ) AL/T/ 2018/765
(540)

( 732 ) By Best Duty Free, sh.p.k
Rruga ''Sami Frasheri'', qendra ''Metropol'', pall ''Vortek'', perballe Drejtorise se Policise
Tirane, AL
( 591 ) -E zezë; Ngjyrë floriri i verdhë (gold)
( 740 ) Bledar Marku
Rruga ''Sami Frasheri'', qendra ''Metropol'', pall ''Vortek'', perballe Drejtorise se Policise
Tirane
(
511
)

( 210 ) AL/T/ 2018/880
(540)

( 732 ) Vortek sh.p.k
Rruga ''Sami Frasheri', qendra ''Metropol'', pall ''vortek'', kati 2, perballe Drejtorise se
Policise Tirane, AL
( 591 ) -ngjyrë floriri i verdhë (gold); ngjyrë e bardhë
( 740 ) Bledar Marku
Rruga ''Sami Frasheri', qendra ''Metropol'', pall ''vortek'', kati 2, perballe Drejtorise se
Policise Tirane
(
511
)

( 210 ) AL/T/ 2018/994
(540)

( 732 ) USTWO COMMUNICATION
Rr. Dritan Hoxha, Pall Karavan, tek Sagema, AL
( 591 ) ( 740 ) Agnesa Hadërgjonaj
Rr. Dritan Hoxha, Pall Karavan, tek Sagema
(
511

)

( 210 ) AL/T/ 2018/995
(540)

( 732 ) USTWO COMMUNICATION
Rr. Dritan Hoxha, Pall Karavan, tek Sagema, AL
( 591 ) ( 740 ) Agnesa Hadërgjonaj
Rr. Dritan Hoxha, Pall Karavan, tek Sagema
( 511 )

Refuzim per mosplotesim formalitetesh

( 210 ) AL/T/ 2018/697
(540)
MARCHEZI
( 732 ) MATI DISTRIBUTION
Rr.Eshref Frasheri, Pallati LNK nr 1, AL
( 591 ) ( 740 ) Adriatik Kurti
Tirane
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2018/967
(540)

( 732 ) Evis Vela
Rruga ''Ymer Kurti'', Qendra Tregtare ''Olimpia'', Kati i pare, 20, AL
( 591 ) -E bardhë; lejla; e zezë
( 740 ) Irida Vela
Rruga ''Ymer Kurti'', Qendra Tregtare ''Olimpia'', Kati i pare, 20
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2018/1026
(540)

( 732 ) HEMKO
RR.HIDROVORIT, DOBRAC, KOMUNA RRETHINA, AL
( 591 ) -E VERDHE;E BARDHE;JESHILE; BLU; E KUQE
( 740 ) BESNIK KOPSHTI
LAGJIA GUERRILE, RR.QENDRESA1920
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2018/1027
(540)

( 732 ) HEMKO
RR.HIDROVORIT, DOBRAC, KOMUNA RRETHINA, AL
( 591 ) -BLU; KAFE; TE KUQE; E BARDHE
( 740 ) BESNIK KOPSHTI
LAGJIA
GUERRILE,
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2018/1040
(540)
Ndoja Gaz

RR.QENDRESA1920

( 732 ) Ndoja Gaz
Dropull i poshtem, Dhuvian, Gjirokaster, AL
( 591 ) ( 740 ) Kastriot Ndoja
DROPULL I POSHTEM, DHUVIAN, GJIROKASTER POSTA SORA
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2018/1087
(540)

( 732 ) Dario shpk
Rr. e Kavajes, Ish Kombinati Ushqimore, Tirane, Shqiperi, AL
( 591 ) -blu; e kalter
( 740 ) Martin Baraj
Rr.''Memo Meto'', Pallati 80, shkalla 3, Ap.11, Tirane, Shqiperi
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2018/1098
(540)

( 732 ) Olked Rakipi
Rruga Vaso Pasha, Pallati 3, shkalla 3, ap 20, AL
( 591 ) ( 740 ) Olked Rakipi
Rruga Vaso Pasha, Pallati 3, shkalla 3, ap 20
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2019/174
(540)

( 732 ) R.M Sh.p.k.
Autostrada Durres-Tirane, Km 4, Durres, Shqiperi, AL
( 591 ) ( 740 ) Rami Mulla
Autostrada Durres-Tirane, km 4, Durres, Shqiperi
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2019/175
(540)
envoque
( 732 ) R.M. Sh.p.k.
Autostrada Durres-Tirane, Km4, Durres Shqiperi, AL
( 591 ) ( 740 ) Rami Mulla
Autostrada Durres-Tirane, km 4, Durres, Shqiperi
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2019/208
(540)

( 732 ) Saimir Kristo and Enxhi Vrapi
Ibrahim Rugova, Nd 28, TIRANE, AL ;Bulevardi "ZOGU I", nd 63, TIRANE, AL
( 591 ) ( 740 ) Saimir Kristo
Ibrahim Rugova, Nd 28, TIRANE
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2019/247
(540)

( 732 ) Klea Pashaj
RRUGA'' ROBERT ZHVARTZ'',PALLATET ASTIR, AL
( 591 ) ( 740 ) Klea Pashaj
RRUGA'' ROBERT ZHVARTZ'',PALLATET ASTIR
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2019/516
(540)

( 732 ) Italian Medical Center
Kamez,Rruga Berisha,banesa nr 28, AL
( 591 ) ( 740 ) Florian Lushaj
Kamez,Rruga Berisha,banesa nr 28
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2019/539
(540)
KŌYŌ
( 732 ) Ray Huqi
TIRANE Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Asim Zeneli, Nr.pasurie 2/294, Zona kadastrake Nr.8160, AL
( 591 ) ( 740 ) Aleksandra Mecaj
Rruga Reshit Collaku, Pall. Shallvare, Shk. 5, Ap. 70/4, Tirana, 100
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2019/878
(540)
CRUISE ALBANIA
( 732 ) CRUISE ALBANIA
Rruga ''Kajo Karafili'', Pallati MC Inerte, Tirane, AL
( 591 ) ( 740 ) Xheni Pelivanaj
Rruga ''Donika Kastrioti'', Pll.Tenoproject, Nr.6/6
( 511 )

Refuzime ne baza absolute

( 210 ) AL/T/ 2018/399
(540)

( 732 ) N.P.T. Kamila shpk
Malesi e Re, Prizren, Kosove, AL
( 591 ) -E zezë; e verdhë; e kuqe
( 740 ) Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (Albana LAKNORI)
Rr. Thoma Filipeu, pall. Ndergjoni, Apt. 36, Tiranë
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2018/417
(540)

( 732 ) KAPPA-OIL sha
Lagjja 14, Rruga Asti Nushi, Durres-Shqiperi, AL
( 591 ) -E zezë
( 740 ) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2018/706
(540)
SHTËPIA E ANKANDEVE

( 732 ) ONKITA KODRA
Rruga "Ylbere Bylykbashi", Pallati 26/1, Aparatamenti 5 TIRANË, AL
( 591 ) ( 740 ) Onkita KODRA
Rruga "Ylbere Bylykbashi", Pallati 26/1, Aparatamenti 5 TIRANË
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2018/1060
(540)
Albanian Council On Problem Gambling
( 732 ) Henri Telharaj
Sheshi Gjeneral Jozef Shen Martini, pall.3, ap 6/1, 1019, AL
( 591 ) ( 740 ) Henri Telharaj
Sheshi Gjeneral Jozef Shen Martini, pall.3, ap 6/1, 1019
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2019/107
(540)

( 732 ) Gentjan Kole
Rruga 'Mine Peza", P.34, Ap.87, Tirane, AL
( 591 ) -e kuqe; e bradhë; gri
( 740 ) Gentjan Kole
Rruga 'Mine Peza", P.34, Ap.87, Tirane
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2019/257
(540)

( 732 ) ELECTRAL
Rruga "Sami Frasheri",Qendra "Metropol'',Pall."Vortek",Kati i 2 ,Perballe Drejtorise se
Policise,Tirane., AL
( 591 ) -e kuqe; e bardhe
( 740 ) Bledar Marku
Rruga "Sami Frasheri",Qendra "Metropol'',Pall."Vortek",Kati i 2,Perballe Drejtorise se Policise,Tirane.
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2019/1029
(540)

( 732 ) MILOSAO SH.P.K
Lagjia Nr.1, Rruga "Skenderbeu", Ap. Nr. 30, Kati 1 Sarandë, AL
( 591 ) -Portokalli; e zezë
( 740 ) Moreno Malevi
Blloku "1 Maji", Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë
( 511 )

