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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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MARKA TË DEPOZITUARA
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(210) AL/T/ 2019/807
(220) 11/09/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Magenta dhe sfondi i bardhë
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A
Rr.
''Vangjel
Noti'',
ndërtesa
nr.20,
Laprakë,
Tiranë,
Shqipëri,
AL
(740) Eneida Belkovi
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/ 2019/808
(220) 11/09/2019
(540)

EASY
(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/ 2019/825
(220) 12/09/2019

(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhë; e zezë
(732) Burling Limited
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG
(740) Ardit Loloçi
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania
(511) 18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurë kafshësh, gëzof;valixhe dhe canta
udhëtimi;çadra, çadra dielli dhe bastunë;kamzhikë, rripa dhe frerë;valixhe, çanta dhe kuleta për
sa
ato
përfshihen
në
këtë
klasë.
25
Veshje,
rripa
(veshje),
këpucë,
kapele.
35 Reklama;drejtim biznesi;funksione zyre;shërbime shitje me pakicë dhe sherbime shitje me
pakicë nëpërmjet internetit për sa i përket: optikës, syze, material të çmuara dhe përzierje të
tyre dhe materiale prej metalesh të çmuar ose të larë në to, bizhuteri, gurë të çmuar, aparate
për kohëmatje dhe kronometra, orë dore, sahat, lëkurë dhe imitime lëkure, dhe mallra të
përbëra nga këto materiale, lëkurë kafshësh, gëzof, valixhe dhe çanta udhëtimi, çadra dielli dhe
bastune, kamzhikë, rripa dhe frerë, valixhe, çanta, kuleta, rripa, veshje, këpucë, kapele.

(210) AL/T/ 2019/909
(220) 10/10/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu; e bardhë; bojëqielli
(732) E.T. SHPK
Vaqarr,
Tirane,
Shqiperi,
ND.101,
Nr
pas.17/127,
AL
(740) Klodjan Myftari
Rr.Ndrek Luca, Pk 3, 3/22, Tirane
(511)
3
Detergjent
dhe
substanca
per
perdorim
lares
16 Letra, kartone, materiale te shtypura, materiale per lidhje librash, fotografi, kartoleri, ngjites
per perdorim zyre dhe ne shtepi, materiale artistike, furca per lyerje, makina shtypi dhe
materiale per zyre (perjashtuar mobiljet), materiale per instruksione dhe mesim
dhenie(perjashtuar aparaturat), materiale plastike per paketim, materiale shtypi, blloqe te
shtypura (te vecanti, gazeta, revista shtypi dhe materiale periodike shtypi, leter higjenike,
kartopeceta dhe shami letre

(210) AL/T/ 2019/943
(220) 23/10/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale

(300)
(526 )
(591)
(732) Enterprise Holdings, Inc.
600
Corporate
Park
Drive
St.
Louis,
Missouri
63105,
US,
US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 12 Automjete, domethënë automobila, kamionë, makina, automjetet tokësore.
35 Shërbimet e shitjes së automjeteve, domethënë, shitje automjetesh në fushën e
automobilave, kamionëve, makinave, automjeteve tokësore;shërbime të menaxhimit të
biznesit të flotës së automjeteve, domethënë, gjurmimi dhe monitorimi i automjeteve për
qëllime tregtare, dhe shërbimet e këshillimit të biznesit që lidhen me menaxhimin e një flote
automjetesh
për
qëllime
tregtare.
36 Shërbime të flotës së automjeteve, domethënë, lehtësimi dhe sistemimi për financimin,
dhe shërbimet e agjensisë së sigurimeve në fushat e përgjegjësisë, konflikteve, dhe të sigurimit
gjithëpërfshirës,
të
automjeteve
për
të
tjerët.
37 Shërbime për riparimin e automjeteve;shërbimet e flotës së automjeteve, domethënë
shërbime
të
riparimit
dhe
mirëmbajtjes.
39 Shërbime të marrjes me qira dhe të dhënies me qera me afat të përcaktuar (leasing) të
automjeteve;dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira dhe për dhënien me qera me afat të
përcaktuar (leasing) të automjeteve, domethënë, rezervime të marrjes me qira për automobila,
kamionë, makina, automjete tokësore.

(210) AL/T/ 2019/991
(220) 06/11/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) DENTAL
(591) BLU; E GJELBER; E ZEZE
(732) FATJON MANJANI
Kashar/Yzberisht, Rr. Sokrat Miho, Pallatet Fratari Nr.218/51+2-1, Tirane
(740) MARINGLEN META
Rr. Mine Peza, Pallati Nr. 83/1 Hyrja Nr. 5, Tirane

, AL

(511) 44 SHERBIM I ANALIZAVE MJEKESORE LIDHUR ME TRAJTIMIN E PERSONIT; SHERBIMI I
MBJELLJES, MBARTJES OSE PLLENIM ARTIFICIAL; KESHILLA MJEKESORE; SHERBIMI LIDHUR ME
DIZANJET , FIGURAT DHE ZBUKURIME TE NDRYSHME TE SHERBIMIT DENTAR

(210) AL/T/ 2019/1049
(220) 02/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Jeshile
(732) DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE YUNIRISK DOO, BEOGRAD
Simina
18,
11000
Beograd,
RS,
RS
(740) Ardit Loloçi
RR. "FORTUZI", nr. 137, Tiranë , Albania
(511) 40 Djegia e mbeturinave dhe plehrave; riciklimi kimik i produkteve te mbeturinave;
trajtimi kimik i produkteve mbeturinash; shkaterrimi i mbeturinave; shërbime të trajtimit të
mbetjeve të rrezikshme; përpunimi i mbetjes së vajit; dhënia e informacionit në lidhje me
riciklimin e mbetjeve; pastrimi i ujit nga mbetje industriale; riciklimi dhe trajtimi i mbetjeve;
riciklimi i mbetjeve; riciklimi i materialeve të mbetjeve; riciklimi i mbetjeve dhe mbeturinave;
riciklimi i mbetjeve dhe plehrave; seleksionimi, transformimi i mbetjeve dhe materialit te
riciklueshëm; seleksionimi i mbetjeve dhe materialit të riciklueshëm; trajtimi i mbetjeve kimike;
trajtimi i mbetjeve të rrezikshme; trajtimi i mbetjeve toksike; trajtimi i mbetjeve; trajtimi i ujit të
mbetjes nga proceset industriale; trajtimi i ujit të mbetjes nga veprimtaria gjeneruese;
shkatërrimi i mbejtjes dhe plehrave; përpunimi i mbetjeve; shërbime të riciklimit të mbejteve;
trajtimet kimike të gazrave të shkarkuara nga djegia e karburantit fosil.
41 Shërbime edukative, trajnime, përgatitje dhe organizimi i seminareve në lidhje me trajtimin
dhe
asgjësimin
e
mbetjeve
42 Monitorimi mjedisor për qëllime të trajtimit të mbetjeve; kërkime në lidhje me analizat e
mbetjeve; monitorimi mjedisor i zonave ruajtëse të mbetjeve; shërbime kërkimore teknike;
kërkime dhe analiza shkencore; kërkime dhe zhvillime shkencore; kërkime në lidhje me
mbrojtjen mjedisore; shërbime këshillimore në lidhje me eficensën e energjisë; kërkime në
fushën e energjisë

(210) AL/T/ 2019/1062
(220) 10/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Journeys
(591)
(732) Past & Present
Rruga
e
Elbasanit,
pallati
Nr.4,
shkalla
2,
apt.3,
Tirane,
AL
(740) Irma Cami
Rr. "Besim Alla", Pall. "Dilo' shk.2, Ap.25, Yzberisht,Tiranë
(511) 16 Bileta, fletëpalosje, postera dhe materiale të tjera të shtypura për biznese të
dedikuara në organizimin e udhëtimeve, transportin e udhëtarëve dhe mallrave apo për biznese
që
ofrojnë
shërbime
për
agjencitë
e
udhëtimit
dhe
turizmit.
35 Sigurimi i informacionit dhe këshillave tregtare për konsumatorët në zgjedhjen e
produkteve dhe shërbimeve, kryesisht për kategoritë e akomodimit;këshillime për menaxhimin
e biznesit në fushën e udhëtimit dhe planifikimit të udhëtimeve si dhe funksionimit të
bizneseve
të
lidhura
me
udhëtimin.
39 Organizimi dhe rregullimi i aktiviteteve të udhëtimit të tilla si turneve të udhëtimit,
udhëtimeve në evente dhe udhëtimeve për argëtim;bërjen e rezervimeve për aktivitete
udhëtimi, turne, udhëtime në evente, dhe udhëtime për argëtim;ofrim informacioni për turne
dhe udhëtime në evente dhe për argëtim;organizimi i vizitave turistike;shërbime për udhëtime
dhe turne;shërbime rezervimi vëndesh/biletash;rezervim udhëtimi;organizimi i rezervimeve të
udhëtimeve ditore dhe vizitave turistike;shërbime agjencie udhëtimi, pikërisht, rezervime
udhëtimi dhe transporti;ofrim informacioni, lajme, imazhe, video dhe kritika në lidhje me
udhëtimet;ofrim faqeje interneti dhe linke, web-esh për informacione udhëtimi, informacione
gjeografike, harta, imazhe hartash, imazhe dhe video udhëtimi dhe intinerare
udhëtimi;shërbime të dhënies me qira të automjeteve përkatësisht automobilave, kamionëve,
makinave, automjete tokësore;shërbime rezervimi për marrjen dhe dhënien me qira të
automjeteve, përkatësisht automobilave, kamionëve, makinave, automjete tokësore;shërbimet
e shofereve;shoqërimi i udhëtareve;transporti i udhëtarëve;shërbime transporti për vizita
turistike.
41 Organizim i konferencave, seminareve, simpoziumeve;organizimi i ekspozitave dhe i
konkurseve për qëllime kulturore ose edukative;planifikim dhe organizim i festave të
ndryshme;kryerja e guidave turistike;agjensi biletash;sherbimi i drejtimit te vizitave me guide.
43 Shërbime rezervimi dhe prenotimi për akomodim të përkohshëm të udhëtarëve;shërbime
rezervimi dhe prenotimi për restorante dhe vakte ngrenie;dhenie informacioni të vazhdueshëm

dhe sigurimi dhe transmetimi i informacionit dhe sigurisë së pagesave në lidhje me rezervimet
dhe pagesat e hoteleve dhe strehimeve të përkohshme si dhe dhënie e të dhënave të hoteleve
me anë të telefonit, faksit, postave, postës ekspres ose me rrjete kompjuterike dhe rrjete
globale komunikimi

(210) AL/T/ 2019/1071
(220) 11/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhe; Roze e bute; Magenta e e erret e moderuar.
(732) KREATX
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Sami Frasheri, nr.39, Kati i Dyte me orientim nga lindja ne godinen
e re te banimit 12 ndertuar nga Shoqeria VEGA Shpk, Tirane, Shqiperi, AL
(740) Elvis Gosnishti
L.4; Rr.Liburnika; Ndertesa Nr.8; kati perdhe, Durres,Shqiperi
(511) 35 Suport per menaxhimin e biznesit; Kerkime biznesi; Postim i faturave; Sherbime te
agjencise se informacionit tregtar; Analiza per koston e cmimit; Mbajtje kontabiliteti; Hartim
deklarata te llogarive; Auditim te biznesit; Sherbime menaxheriale dhe organizimi per biznesin;
Konsulence per menaxhimin e personelit; Konsulence per menaxhim biznesi; Demostrim te
mallrave; Suport per menaxhim industrial ose tregtar; Riprodhim dokumentacioni; Sherbime
ekspertize te efikasitetit te biznesit; zhvillime ankandi; Vleresime biznesi; Investigime biznesi;
Konsulence organizimi biznesi; Reklamim / publicitet; Kerkime biznesi; Sherbime keshillimi per
menaxhim biznesi; Menaxhim i kompjuterizuar skedaresh; Konsulence profesionale biznesi;
Parashikim ekonomik; Informacion biznesi; Pergatitje listepagesash; Rekrutim personeli; Qira
per hapsira reklamash; Pergatitje taksash; Reklamimi me porosi; Sistemim informacioni ne
databazen kompjuterike; Reklamim online ne rrejtin kompjuterik; Kerkim te dhenash ne
skedaret kompjuterik per te tjere; Qira per kohen e reklamimit ne mediat komunikuese;
Sherbime per krahasimin e cmimeve; Informacion tregtar dhe keshillim per konsumatoret ne
perzgjedhjen e produkteve dhe sherbimeve; Perpunim administrative i procesit te blerjeve;

Administrim tregtar per licensimin e mallrave dhe sherbimeve per te tjere; Faturim; Marketing;
Sherbime telemarkatingu; Ofrim informacioni per kontakte tregtare dhe biznesi; Permiresim
trafiku te faqeve te internetit; Reklamimi paguaj per cdo klikim; Azhornim dhe mirmbajtje te
dhenash ne database kompjuterike; Ofrim i nje vendi te tregtimit online per blere dhe shites te
mallrave dhe sherbimeve; Sherbime regjistrimi (paraqitje) taksash; Indeksim internet per
qelimme tregtare dhe reklamimi; Administrim i programeve te shpeshta pilot; Sherbime caktimi
takimesh (funksione zyre); Sherbime rikujtimi takimesh (funksione zyre); Administrimi
programesh te programeve te besnikerise; Sherbime inteligjence tregu; Sherbime te regjistrit te
dhuratave; Marketing i synuar; Marketing i struktures se publikimit te programeve
kompjuterike;
Sherbime
komunikimi
per
korporata.
36 Sherbime agjencie per mbledhje detyrimesh; Veprimtari banke; Investim kapitali; Kembim
valuator; Organizim i koleksioneve monetare; Huadhenie (financim); Vleresim fiscal; Faktoring;
Menaxhim financiar; Menaxhim shtepiak apartamenti; Qira apartamentesh; Qira fermash;
Analiza financiare; Konsulence financiare; Procesim i pagesave te kartave te kreditit; Procesim i
pagesave te kartave te debitit; Trasferim fondesh elektronike; Informacion financiar; Qira
zyrash (agjenci imobiliare); Veprimtari banke online; Qira zyrash per bashkepunim.
38 Ofrim i aksesit ne databaza; Transmetim i ndihmuar kompjuterik i mesazheve dhe imazheve;
Ofrimi i dhomave te bisedes nepermjet internetit; Dergim mesazhesh; Ofrim i forumeve online;
Transmetim i kartolinave pershendetese online; Transmetim i dokumentave digjital.
41
Sherbime
agjencie
biletash
(zbavitje)
42
Llogaritje Cloud;Qira kompjuteri;Programime kompjuterike;Dizajn i programeve
kompjuterike;Qira per programe kompjuterike;Analiza sistemesh komjuterike;Dizajn sistemesh
kompjuterike;Konsulence programesh kompjuterike;Sherbime te mbrojtjes se kompjuterave
nga
viruset;Konsulence
te
teknologjise
kompjuterike;Konsulece
te
sigurise
kompjuterike;Konvertim te dhenash ose dokumentash nga fizike ne media
elektronike;Konvertim programesh dhe te dhenash kompjuterike, te ndryshme nga konvertimet
fizike;Krijimi dhe mirmbajtja e faqeve te internetit per te tjere;Krijimi dhe dizajni i faqeve te
internetit – bazuar ne indekset e informacionit per te tjere (sherbime te teknologjise se
informacionit);Konsulence sigurie te dhenash;Sherbimi kriptimi te te dhenave;Zhvillim te
platformave kompjuterike;Digjitalizim dokumentacioni (skanim);Duplikim programesh
kompjuterike;Ruajtje te dhenash elektronike;Monitorim elektronik informacioni personal
identifikues per zbulimin e vjedhjes se identitetit nepermjet internetit;Hostim i nderfaqeve
kompjuerike (faqe internet);Konsulence e teknologjise se informacionit;Ofrim informacioni ne
teknologjine kompjuterike dhe programimin nepermjet nje faqe internet;Instalim i programeve
kompjuterike;Konsulence
e
sigurise
internetit;Mirmbajtje
te
programeve
kompjuterike;Monitorim te sistemeve kompjuterike nepermjet aksesit ne distance;Monitorim
sistemesh kompjuterike per te zbuluar defektet;Monitorim sistemesh kompjuterike per te
zbuluar hyrje te paautorizuara ose shkelje te dhenash;Rikthim te dhenash jashte faqes;Ofrim i
sherbimeve te jashteme ne fushen e teknologjise se informacionit;Dizajn paketimi;Platforme si
nje sherbim (PaaS);Kontroll cilesie;Vleresim cilesor të qendrimit të lëndës drusore;Vleresim
cilesor i materialeve te leshta;Rikuperim i te dhenave kompjuterike;Kerkim ne fushen e
teknologjise se telekomunikacioneve;Ofrim i motorrave te kerkimit per internet;Hostim i
serverave;Programe kompjuterike si nje sherbim (SaaS);Zhvillim programesh komjuterike sipas
struktures se publikimit te programeve komjuterike;Konsulence ne fushen e teknologjise se

telekomunikacioneve;Azhurnim i programeve komjuterike;Qira serverash internet;Konsulence
dizajni
faqesh
internet.
45 Nderhyrje;Sherbime te rrjetit social online

(210) AL/T/ 2019/1116
(220) 26/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E zeze
(732) SHISEIDO COMPANY LIMITED
7-5-5
Ginza,
Chuo-ku
Tokyo
104-8010
Japan,
JP
(740) Anisa Rrumbullaku
Rruga "Ibrahim Rugova", Sky Tower, Hyrja 2, Kati 5, Zyra 5/2
(511) 3 preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekesore; paste dhembesh jo-mjekesore; parfume,
esencë vajrash; preparate zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; preparate
pastrues,
llustrues,
krrues
dhe
gërryes.
21 Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti për përdorim shtëpiak ose kuzhine;ene gatimi dhe takëm,
përvec pirunëve, thikave dhe lugëve;krehera dhe sfungjere;furca, pervec peneleve;materiale
përbërës të furçave;artikuj për qëllime pastrimi;xham i papërpunuar ose gjysëm i përpunuar,
pervec xhamit te perdorur ne ndertim, qelqe, porcelan dhe artikuj argjile.

(210) AL/T/ 2019/1126
(220) 30/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Pizza; Restorante
(591) e kuqe; e bardhe; jeshile; e zeze.
(732) PRESTIGE HOME
Tiranë, Vorë, GJOKAJ Gjokaj, Zona Kadastrale 1751, Pasuria Nr. 40-63, AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba" Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1
(511) 43 Shërbime bari;shërbime kafe;shërbime të kafiterise;shërbime restoranti;shërbim
restorantesh të vetë-shërbimit;shërbime snack-bar;furnizim me ushqim dhe pije.

(210) AL/T/ 2019/1127
(220) 30/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) La; nostra; Forza; e; il; prezzo.
(591) e kuqe; e bardhë; e zezë;
(732) PRESTIGE HOME
Tiranë, Vorë, GJOKAJ Gjokaj, Zona
(740) MAJLINDA MANUSHI

Kadastrale

1751,

Pasuria

Nr.

40-63,

AL

Rruga "Grigor Heba" Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1
(511) 24 Material tekstili, perde prej tekstili, mbulesa shtrati dhe tavoline, jorgane, kellefe
dysheku, kellefe jastekësh, peshqira, pëlhura dhe mbulesa pëlhure për përdorim shtëpiak.
27 Tapet, moket, materiale për mbulimin e dyshemesë;shtresa e poshtme e tapetit;qilima /
qilima *;mbulesa dyshemeje;letër-muri tekstili;letër-muri.

(210) AL/T/ 2020/1
(220) 06/01/2020
(540)

VERMEER
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) VERMEER MANUFACTURING COMPANY
1210
Vermeer
Road
East
P.O.
Box
200,
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C, Nr.2/1, Tirane

Pella,

IOWA

50219.,

US

(511) 7 Pajisje bujqësore që punojnë me energji elektrike, domethënë presa për barin, korrëse
dhe grirëse, krehër bari, makineri për manovrimin e dengjeve të barit, transportues për dengje
bari, makineri për prerjen e dengjeve të barit, makineri për formimin e dengjeve të barit,
përpunuese të dengjeve të barit, makineri për ambalazhimin e dengjeve të barit, pajisje për
kthimin e barit, mbledhëse gurësh;makineri për copëtimin e materialeve, domethënë,
copëtuese degësh, prerëse trungjesh, pajisje për çrrënjosjen e pemëve, prerëse betoni;makineri
për transportin e dherave dhe sonda shpimi, domethënë makineri me goma tip traktori për
transhe (trencher), makineri me zinxhirë tip traktori për transhe (trencher), makineri punimesh
tip traktori për transhe (trencher), makineri shpimi nëntokësor, makina shpimi pneumatike,
makineri për ngjeshjen e dheut dhe tokmakë, plugje vibruese, ngarkues kompakt shërbimesh,
ekskavatorë kompakt, makineri metalpunuese shpimi, domethënë, mjet pneumatik shpimi me
goditje, makineri shpimi me drejtim horizontal;sisteme makinerie për përzierjen e shtesave të
baltës për përdorim në aplikimet e lëngjeve shpuese, që përbëhen kryesisht nga makineri
përzierëse e shtesave të baltës dhe kontejnerë për ruajtjen dhe përzierjen e aditivëve të
shtesave të baltës të shitura si një njësi, pajisje vakumi, domethënë sisteme të krijimit të
vakumit, të cilat përbëhen kryesisht nga pompa vakumi dhe pjesët strukturore të tyre për
përdorim
në
makinerit
shpuese
horizontale
dhe
shpimin
e
drejtuar.
9 Monitorë elektronikë; afishues, module, sensorë dhe komandues të përdorur në makina dhe
pajisje vakumi në bujqësi, shpime nëntokësore, mjedisore, copëtimin e materialeve, rregullimin
e dherave dhe shtesat e baltës; pajisje elektronike të përbëra nga sensorë dhe kompjuterë të

përdorura për shpime dhe gropa nën tokë dhe të dizajnuara për të shmangur pengesat dhe
rreziqet dhe për të kontrolluar shpejtësinë e instrumentit të shpimit; sensorë radar nëntokësor
depërtues toke; aparate vëzhgimi në natyrën e radarëve depërtues toke dhe instrumente me
induksion elektromagnetik dhe programe kompjuterike për ofrimin e hartave tre dimensionale,
lokalizimin e utiliteteve të groposura, lokalizimin dhe identifikimin e shkëmbinjëve dhe dherave,
lokalizimin e shtresave të dheut dhe ndërfaqeve shkëmb/dhe, identifikimin e thellësive të
shtresave ujore, drejtimin e operacionit të shpimit, hapjes së traseve ose pajisjeve të tjera
ndërtimi, dhe/ose gjenerimi i informacionit topografik dhe të terrenit; programe kompjuterike
për
menaxhimin
e
flotës.
16 Publikime të printura në lidhje me pajisjet bujqësore, mjedisore, të konstruksionit
nëntokësor dhe industriale dhe produktet dhe shërbimet përkatëse, siç janë përmirësimi i
produktivitetit, shërbimi ndaj klientit dhe tema të tjera me interes, domethënë, buletinet
informuese
të
kompanive,
revistat,
buletinet
dhe
manualet.
35 Informacion biznesi në fushën e bujqësisë, rregullimit të dherave, shpimit të tokës, pajisjeve
për copëtimin e materialeve dhe trajtimin e materialeve dhe pjesëve të tyre, të ofruara për
tregtarët dhe klientët nga rrjeti kompjuterik online për t'u përdorur në mbështetje të
shërbimeve të shitjes me pakicë, marketingut dhe menaxhimit; ofrime shërbimesh të
informacionit të direktorive online, të cilat gjithashtu përmbajnë lidhjet tek faqet e tjera të
internetit, për t'u përdorur nga tregtarët dhe klientët në fushën e bujqësisë, rregullimit të
dherave, shpimit të tokës, copëtimit të materialeve dhe pajisjeve të trajtimit të materialeve dhe
pjesëve të tyre.

(210) AL/T/ 2020/2
(220) 06/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) VERMEER MANUFACTURING COMPANY

1210
Vermeer
Road
East
P.O.
Box
200,
Pella,
IOWA
50219,
US
(740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1, Tirane
(511) 7 Pajisje bujqësore që punojnë me energji elektrike, domethënë presa për barin, korrëse
dhe grirëse, krehër bari, makineri për manovrimin e dengjeve të barit, transportues për dengje
bari, makineri për prerjen e dengjeve të barit, makineri për formimin e dengjeve të barit,
përpunuese të dengjeve të barit, makineri për ambalazhimin e dengjeve të barit, pajisje për
kthimin e barit, mbledhëse gurësh;makineri për copëtimin e materialeve, domethënë,
copëtuese degësh, prerëse trungjesh, pajisje për çrrënjosjen e pemëve, prerëse betoni;makineri
për transportin e dherave dhe sonda shpimi, domethënë makineri me goma tip traktori për
transhe (trencher), makineri me zinxhirë tip traktori për transhe (trencher), makineri punimesh
tip traktori për transhe (trencher), makineri shpimi nëntokësor, makina shpimi pneumatike,
makineri për ngjeshjen e dheut dhe tokmakë, plugje vibruese, ngarkues kompakt shërbimesh,
ekskavatorë kompakt, makineri metalpunuese shpimi, domethënë, mjet pneumatik shpimi me
goditje, makineri shpimi me drejtim horizontal;sisteme makinerie për përzierjen e shtesave të
baltës për përdorim në aplikimet e lëngjeve shpuese, që përbëhen kryesisht nga makineri
përzierëse e shtesave të baltës dhe kontejnerë për ruajtjen dhe përzierjen e aditivëve të
shtesave të baltës të shitura si një njësi, pajisje vakumi, domethënë sisteme të krijimit të
vakumit, të cilat përbëhen kryesisht nga pompa vakumi dhe pjesët strukturore të tyre për
përdorim
në
makinerit
shpuese
horizontale
dhe
shpimin
e
drejtuar.
9 Monitorë elektronikë; afishues, module, sensorë dhe komandues të përdorur në makina dhe
pajisje vakumi në bujqësi, shpime nëntokësore, mjedisore, copëtimin e materialeve, rregullimin
e dherave dhe shtesat e baltës; pajisje elektronike të përbëra nga sensorë dhe kompjuterë të
përdorura për shpime dhe gropa nën tokë dhe të dizajnuara për të shmangur pengesat dhe
rreziqet dhe për të kontrolluar shpejtësinë e instrumentit të shpimit; sensorë radar nëntokësor
depërtues toke; aparate vëzhgimi në natyrën e radarëve depërtues toke dhe instrumente me
induksion elektromagnetik dhe programe kompjuterike për ofrimin e hartave tre dimensionale,
lokalizimin e utiliteteve të groposura, lokalizimin dhe identifikimin e shkëmbinjëve dhe dherave,
lokalizimin e shtresave të dheut dhe ndërfaqeve shkëmb/dhe, identifikimin e thellësive të
shtresave ujore, drejtimin e operacionit të shpimit, hapjes së traseve ose pajisjeve të tjera
ndërtimi, dhe/ose gjenerimi i informacionit topografik dhe të terrenit; programe kompjuterike
për
menaxhimin
e
flotës.
16 Publikime të printura në lidhje me pajisjet bujqësore, mjedisore, të konstruksionit
nëntokësor dhe industriale dhe produktet dhe shërbimet përkatëse, siç janë përmirësimi i
produktivitetit, shërbimi ndaj klientit dhe tema të tjera me interes, domethënë, buletinet
informuese
të
kompanive,
revistat,
buletinet
dhe
manualet.
35 Informacion biznesi në fushën e bujqësisë, rregullimit të dherave, shpimit të tokës, pajisjeve
për copëtimin e materialeve dhe trajtimin e materialeve dhe pjesëve të tyre, të ofruara për
tregtarët dhe klientët nga rrjeti kompjuterik online për t'u përdorur në mbështetje të
shërbimeve të shitjes me pakicë, marketingut dhe menaxhimit; ofrime shërbimesh të
informacionit të direktorive online, të cilat gjithashtu përmbajnë lidhjet tek faqet e tjera të
internetit, për t'u përdorur nga tregtarët dhe klientët në fushën e bujqësisë, rregullimit të
dherave, shpimit të tokës, copëtimit të materialeve dhe pajisjeve të trajtimit të materialeve dhe
pjesëve të tyre.

(210) AL/T/ 2020/5
(220) 07/01/2020
(540)

Da.Capo
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) DORJAN HASHO
TIRANE NjB 5, rr. Prokop Mima ,pallati nr.35, kati 1, dyqani 21,
(740) DORJAN HASHO
1019 Njesia bashkiake nr.5, Rr.Nuçi Naçi Nd 37 H 5 Ap 35, TIRANE
(511) 43 Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; Shërbime bari; Shërbime restoranti.

AL

(210) AL/T/ 2020/36
(220) 17/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale (300)
(526 ) Style
(591) e bardhë; gri
(732) Benuada Merko
Bulevardi
"
Gjergj
Fishta",
(740) Benuada Merko
Rr.Emin Duraku, pall.6/1, Tirane

pallati

i

aviacionit,

Tirane,

AL

(511) 25 Veshmbathje, këpucë, atlete, cizme, fustane, sandale, pallto, xhupa, bluza, këmisha,
pantallona.

(210) AL/T/ 2020/41
(220) 21/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Fresh Food Co. Ltd.
Jeddah - Al Agaweed district - Sahal Bin Amro Street - Building No. (43) - PO Box 4043 Postal
22442,
SA,
SA
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 43
Shërbime kafeneje;shërbime bar-kafeje;shërbime kateringu (ushqimesh dhe
pijesh);shërbime restoranti.

(210) AL/T/ 2020/44
(220) 21/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E kuqe e ndezur; E zeze.
(732) Wine.Al Sh.p.k
Lagjja 14, Shkozet, Rruga Asti Gogoli, Godinë 2 kat, Kati i parë, Nr. Pasurie 197, Zona Kadastrale
82/60,
Durrës,
Shqipëri,
AL
(740) Iliaz Mehmeti
Lagjja 14, Shkozet, Rruga Asti Gogoli, Godinë 2 kat, Kati i parë, Nr. Pasurie 197, Zona Kadastrale
82/60, Durrës, Shqipëri
(511) 33 pije alkoolike (përveç birrës); verë; pije aloolike me përmbajtje frutash; brandi (distilat
i verës); raki; pije alkoolike të distiluara; likere (të bëra nga distilimi); pije dixhestive (likeret dhe
pije të distiluara që nxisin tretjen); aperitivë alkoolikë; biter; sidër, (musht i zier); koktejle
alkoolike; xhin (raki e manave të dëllinjës); likere; rum; vodka; uiski; ekstrakte frutash, alkoolike;
hidromel (pije alkoolike nga mjalti); përzierjet e përgatitura paraprakisht të pijeve alkoolike, të
cilat nuk janë të bazuara në birrë; ekstrakte alkoolike.

(210) AL/T/ 2020/56
(220) 23/01/2020
(540)

FRESH SWIPE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Japan Tobacco Inc.
2-2-1
Toranomon,
(740) Melina Nika

Minato-ku,

Tokyo,

Japan,

JP

Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C, Nr.2/1, Tirane
(511) 34 Enë gazi për çakmakë purosh; letër për cigare; çakmakë për duhanpirës; kuletë
duhani; libra prej letrash duhani; kuti shkrepsesh, jo prej metali të çmuar; gur zjarri; artikuj për
duhanpirës duke përfshirë letër thithëse për llulla duhani; prerëse purosh; pipa goje për
mbajtjen e purove dhe cigareve duke përfshirë qelibar të verdhë; pipa goje për mbajtjen e
purove dhe cigareve, jo prej metali të çmuar; tavulla duhani, jo prej metali të çmuar; mbajtëse
llullash (për llulla duhani); pastrues llullash (për llulla duhani); tuba cigaresh; cigare, cigare
elektronike, puro, puro të vogla; kavanoz për duhan, jo prej metali të çmuar; mbajtëse
shkrepsesh, jo prej metali të çmuar; shkrepëse; duhan për pirje, duhan llulle, duhan për
dredhje, duhan për përtypje, duhan për qiellëz (snus); duhan për hundë (snuff); duhan, qoftë i
përpunuar ose i pa përpunuar; kuti për duhan për hundë, jo prej metali të çmuar; llulla duhani
duke përfshirë llulla për cigare; makineri xhepi për dredhjen e duhanit; filtra cigaresh; filtra
cigaresh (tips); kuti purosh dhe cigaresh, jo prej metali të çmuar; artikuj për duhanpirës të
përfshira në klasën 34.

(210) AL/T/ 2020/77
(220) 29/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) biznesin; Vendi ku mund të personalizoni biznesin tuaj; branding agency
(591) e bardhë; e zezë
(732) Jokansa Kuqi
Rr.
Emin
Duraku,
pall.6/1,
Tirane,
AL
(740) Jokansa Kuqi
Rr.Emin Duraku, pall.6/1, Njesia Administrative nr.5
(511) 35 Menaxhim biznesi, konsulenc biznesi, asistence, menaxhim komercial ose industriale,
licensim i sherbimeve te te tjereve, dizenjim i materialeve reklamuese, marketing

(210) AL/T/ 2020/115
(220) 12/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Bio; Herbal
(591) E verdhë; jeshile; e zezë
(732) ALBAN LITA
TIRANE
Bulevardi
Bajram
Curri,
Pallati
6,
Shk.1,
Kati
1,
Ap.2,
AL
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, Ap.19,2 D2 familjare
(511) 3 Kozmetike; Pastrues, të ndryshëm nga ata që përdoren në procese prodhuese dhe për
qëllime mjekësore; Sapun; Përgatitjet për aromatizimin e ajrit; Aromatizues (Vajra Esenciale);
Përgatitje zbardhuese (dekolorues) për qëllime kozmetike; Përgatitje zbardhuese (Dekolorues)
për përdorim shtëpiak; Preparate kimike për pastrim për qëllime shtëpiake; Përgatitje për
pastrim; Pasta dhëmbësh; Parfume; Shampo; Përgatitje për rruajtje; Locione pas
rruajtjes;Shkopa prej pambuku për përdorim personal; kremra kozmetike; kite kozmetike;
deodorantë për njerëzit; Vajra esencialë; balsam për flokët; locione për flokët; këna (bojë
kozmetike); make-up; preparate për pastrimin e make-up; maskara; ujë mishelar; parfume.
30 Kafe; çaj; kakao; miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; mjaltë.

(210) AL/T/ 2020/130
(220) 19/02/2020
(540)

DIMENSIONS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 34250 23/08/2019 AD

(526 )
(591)
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai
Jeanrenaud
3,
2000
Neuchâtel,
CH,
CH
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 34 Vaporizues me tel për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për tymosje; duhan, i
papërpunuar ose i përpunuar; prodhime duhani, duke përfshirë puro, cigare, puro të vogla,
duhan për përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, kretek; snus
(burnot i lagësht); zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikuj duhanpirësish,
duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe tavlla, llulla,
aparate xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë; shkrepse; shkopinj duhani, prodhime duhani
me qëllim për tu nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim për të nxehur cigaret
ose duhanin për të lëshuar avull me përmbajtje nikotine për thithje; tretësira nikotine të
lëngshme për tu përdorur në cigaret elektronike; pajisje elektronike për tymosje; cigare
elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese për cigaret tradicionale; pajisje elektronike për
thithjen e tymit që përmban nikotinë; pajisje që krijojnë avull me përdorim nga goja për tu
përdorur nga duhanpirësit, produkte duhani dhe zëvendësuesa duhani; artikuj duhanpirësish
për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje për produktet e lartpërmendura të përfshira në klasën
34; pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove të nxehura si dhe për shkopinjtë e duhanit të
nxehur;
kuti
cigaresh
elektronike
të
rikarikueshme.

(210) AL/T/ 2020/184
(220) 05/03/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Research
(591) blu; gri
(732) MetroResearch

Rruga
''Brigada
VIII",
Tiranë,
AL
(740) Sonila Kazhani
Rruga ''Brigada VIII", Tiranë, Vila nr.3
(511) 16 letër, karton, mjete kancelarie, blloqe, stilolapsa, katalogë, kartolina, ftesa, materiale
instruktimi, kartëvizita, tipe te ndryshme letrash, manuale, blloqe shënimesh, kalendar,
certifikata,produkte
trajnimi
te
shtypura.
35 Administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit, administrimi i programeve të
shpeshta të fluturimeve,ndihmë administrative për t'iu përgjigjur thirrjeve për oferta , ndihmë
administrative në përgjigjen e kërkesave për propozim, përpunimi administrativ i urdhrave të
blerjes, shërbime administrative për zhvendosjen e bizneseve, reklamimi , shërbimet e
agjencisë së reklamimit, reklamimi me porosi,prodhimi i filmave reklamues, marrja me qira e
hapësirës reklamuese, marrja me qira e kohës së reklamimit në median e komunikimit,
shërbime të kujtesës së emërimeve te funksioneve te zyrës, shërbimet e caktimit të takimeve
ne funksion te zyrës, ankandi, postimi i faturave, marrja me qira e tabelave te
reklamimit,mbajtja e librave te kontabilizimit dhe shërbime këshilluese për menaxhimin e
biznesit, vlerësimet e biznesit, auditimi i biznesit, shërbime të ekspertëve të efikasitetit të
biznesit, pyetjet e biznesit, shërbime ndërmjetëse biznesi në lidhje me përputhjen e
investitorëve privatë të mundshëm me sipërmarrësit që kanë nevojë për fonde, hetimet e
biznesit, menaxhimin e biznesit dhe konsulencën e organizatës, ndihmë për menaxhimin e
biznesit, konsulencë për menaxhimin e biznesit, menaxhimi i biznesit për ofruesit e shërbimeve
të pavarura, menaxhimi i biznesit të hoteleve, menaxhimi i biznesit të artistëve interpretues,
menaxhimi i biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët, menaxhimi i biznesit të
njerëzve sportivë, konsulencë e organizatës afariste shërbime të menaxhimit të projektit të
biznesit për projektet e ndërtimit, hulumtim biznesi, konsulencë profesionale e biznesit,
sigurimin e informacionit të biznesit, sigurimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në
internet, administrimi tregtar i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve, shërbime të
agjencisë së informacionit tregtar, shërbime të ndërmjetësimit tregtar, shërbime të lobimit
komercial, asistencë për administrimin tregtar ose industrial duke siguruar informacione për
kontaktet tregtare dhe afariste, sigurimi i informacionit komercial dhe këshilla për
konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve, shërbimet e inteligjencës
konkurruese, përpilimin e informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike, përpilimin e
statistikave, përpilimin e indekseve të informacionit për qëllime tregtare ose reklamimi,
menaxhimin e skedarëve të kompjuterizuar, konsulencën në lidhje me strategjitë e komunikimit
reklamues, konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit me marrëdhëniet me publikun,
profilizimin e konsumatorit për qëllime komerciale ose marketing, shërbime të komunikimit të
korporatave, analizë të çmimeve të kostos, kërkim të të dhënave në skedarë kompjuterik për të
tjerët, demonstrim të mallrave, zhvillim të koncepteve të reklamimit, reklamim të postës
direkte, shpërndarje të reklamave, shpërndarje e mostrave, hartimi i deklaratave të llogarive,
parashikimi ekonomik, shërbimet e agjencisë së punësimit, organizimi i ekspozitave për qëllime
tregtare ose reklamimi, organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime promovuese, auditimi
financiar, shërbimet e regjistrit të dhuratave, shërbime të agjencisë së eksportit, menaxhim të
përkohshëm të biznesit, faturimin, shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi, shërbime të
inteligjencës së tregut, studime të tregut, marketing, marketing në kuadër të botimit të
programeve kompjuterike, hulumtim të marketingut, shërbime të marrëdhënieve mediatike,

modelim për reklamim ose promovim të shitjeve, negocim dhe përfundim të transaksioneve
tregtare për palë të treta, negocim të kontratave të biznesit për të tjerët, klipim lajmesh
shërbime, rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët, makinat e zyrave dhe marrja me qira e
pajisjeve, marrja me qira e pajisjeve të zyrës në ambientet e bashkëpunimit, reklamimi online
në një rrjet kompjuterik, shërbimet e shitjes me pakicë në internet për muzikë dhe filma që
mund të shkarkohen dhe regjistruar, shërbimet e shitjes me pakicë në internet për tonet e
zileve që mund të shkarkohen, sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e
mallrave dhe shërbimeve, sondazh i opinionit, reklamim në natyrë, menaxhim i jashtëm i
administruar për kompani, shërbime të jashtme ne ndihmë te biznesit, pagesa për klikim
reklamim, konsulencë për menaxhimin e personelit, rekrutim të personelit, marrje me qira të
makinerive fotokopjuese, prezantim i mallrave në median e komunikimit për qëllimet e shitjes
me pakicë, shërbimet e krahasimit të çmimeve, shërbime të prokurimit për të tjerët mbi blerjen
e mallrave dhe shërbimeve për bizneset e tjera, promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes
sponsorizimit të ngjarjeve sportive, testimit psikologjik për zgjedhjen e personelit,
marrëdhëniet me publikun, publikimin e teksteve të publicitetit, marrjen me qira të materialeve
të reklamimit, reklamimin në radio, regjistrimin e komunikimeve dhe të dhënave me shkrim,
shërbime të shitjes me pakicë për vepra arti të ofruara nga galeritë e artit, shkrime për qëllime
reklamimi, optimizim të motorit të kërkimit për promovim të shitjeve / optimizim të motorit të
kërkimit për promovim të shitjeve , shërbime sekretarie, veshje në dritare të dyqaneve,
shorthand, kërkim për sponsorizim, rregullim abonimesh në shërbime telekomunikuese për të
tjerët, sistemim informacioni në bazat e të dhënave kompjuterike, marketing në shënjestër,
shërbime të regjistrimit të taksave, përgatitje tatimore, shërbime telemarketing, përgjigje
telefonike për abonentë të padisponueshëm, ndërprerje telefonike shërbimet e bordit,
prodhimi i programeve teleshopuese , prodhimi i programeve teleshopjuese, reklamimi
televiziv, organizimi i panaireve tregtare, transkriptimi i komunikimeve [funksionet e zyrës],
shtypja, azhurnimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike,
azhurnimi dhe mirëmbajtja e informacionit në regjistra, azhurnimi i material reklamimi, sigurimi
i renditjes së përdoruesve për qëllime komerciale ose reklamimi , sigurimi i vlerësimeve të
përdoruesve për qëllime komerciale ose reklamimi, sigurimi i rishikimeve të përdoruesve për
qëllime komerciale ose reklamimi, marrja me qira e makinave shitëse, indeksimi në internet për
qëllime komerciale ose reklamimi, optimizimi i trafikut të faqeve në internet , faqja e internetit
optimizimi i trafikut, shërbimet me shumicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe
sanitare dhe furnizimet mjekësore, përpunimi i fjalëve, shkrimi i kurrikulave vitae për të tjerët ,
shkrimi
i
rezumeve
për
të
tjerët,
shkrimi
i
teksteve
të
publicitetit
41 Edukim, organizim aktivitetesh, ekspozita kulturore për qëllime edukative, shërbime
biblioteke, publikim librash, publikime elektronike librash dhe gazetash, publikim dhe prodhim
tekstesh shkollore;aktivitete sportive, aktivitete kulturore,aktivitete edukative, aktivitete
formuese.
42 analiza për shfrytëzimin e fushës së naftës, shërbime arkitekturore, konsulencë
arkitekturore,saktesim i veprave te artit, hulumtim bakteriologjik,vëzhgime biologjike,modelimi
i kartës së biznesit,kalibrimi,shërbimet e hartografisë,analiza kimike, vëzhgime kimike,dhenia
me qira e kompjuterave, programim kompjuterik, hartimi i programeve kompjuterike,marrja
me qira e programeve kompjuterike, analiza e sistemit kompjuterik, modelimi i sistemit
kompjuterik, konsulencë për softuer kompjuterik, shërbime të mbrojtjes së virusit kompjuterik,

konsulencë për teknologjinë kompjuterike, konsulencë për sigurinë kompjuterike, konsulencë
në hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike, konsulencë në fushën e kursimit të
energjisë, shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike,
shndërrimi i programeve kompjuterike dhe të dhënave përveç konvertimit fizik,krijimin dhe
mirëmbajtjen e faqeve në internet për të tjerët, krijimin dhe hartimin e indekseve të
informacionit të bazuar në faqen web për të tjerët, shërbimet e teknologjisë së informacionit,
konsulencë për sigurinë e të dhënave, dizenjimi i dekorit të brendshëm, dizenjim i brendshem,
zhvillimi i platformave kompjuterike, dixhitalizimi i dokumenteve, dublikimi i programeve
kompjuterike, ruajtja e të dhënave elektronike, monitorimi elektronik i identifikimit të
informacionit personal për të zbuluar vjedhjet e identitetit përmes internetit, auditimi i
energjisë, inxhinieri, shërbime të eksplorimit në fushën e industrisë së naftës, gazit, vëzhgime
gjeologjike, kërkimet gjeologjike, modelimi i arteve grafike, dizajn grafik i materialeve
promovuese, mirëmbajtja e faqeve kompjuterike, dizenjim industrial, konsulencë për
teknologjinë e informacionit, sigurimi i informacionit mbi teknologjinë kompjuterike dhe
programimin përmes një faqe në internet, instalimi i programeve kompjuterike, konsulencë për
sigurinë e internetit, anketimi i tokës, mirëmbajtja e programeve kompjuterike,vëzhgime
mekanike, monitorimi i sistemeve kompjuterike nga qasja në distancë, monitorimi i sistemeve
kompjuterike për të zbuluar prishjet, monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e
aksesit të paautorizuar ose shkeljes së të dhënave, rezervimi i të dhënave jashtë faqes, kërkimi i
naftës, ofruesit e shërbimeve të jashtme në fushën e teknologjisë së informacionit, rikuperimi i
të dhënave kompjuterike, hulumtime në fushën e fizikës, hulumtime në fushën e mbrojtjes së
mjedisit, hulumtime në fushën e saldimit, vëzhgime në fushën e teknologjisë telekomunikuese,
vëzhgime në fushën e ndërtimit të ndërtesave, sigurimi i informacionit shkencor, këshilla dhe
konsulencë në lidhje me kompensimin e karbonit,shërbime laboratorike shkencore,kërkimi
shkencor, vëzhgime shkencore dhe teknologjike në lidhje me hartën e patentave, kërkime
shkencore dhe teknologjike në fushën e fatkeqësive natyrore, sigurimi i motorëve të kërkimit
për internet, pritje serveri, softuer si një shërbim, zhvillimi i programeve kompjuterike në
kuadrin e publikimit të softuereve, stilimi, anketimit dhe kryerja e studimeve teknike të
projektit, shkrimi teknik, vëzhgime teknologjike, konsulencë teknologjike, konsulencë e
teknologjisë telekomunikuese, testimi i materialit, azhurnimi i programeve kompjuterike,
analiza e ujit, marrja me qira e serverave në internet, konsulencë për krijimin e faqeve në
internet.

(210) AL/T/ 2020/204
(220) 09/03/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu;
(732) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi Nr. 45, hyrja nr. 23, kati 2, ap. nr. 4
, AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4.
(511) 35 Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit te produkteve:
Vula te te gjitha llojeve dhe aksesoreve te tyre, kryesisht vula automatike, vula digitale, vula
datare, vula te thjeshta, vula me gdhendje me dyll, vula te thata, vula xhepi, aksesore te vulave,
bojra te vulave, kasa fiskale te te gjitha llojeve, produkte dhe pajise per zyra si kompjutera,
sisteme audio, kamera te sigurise, sisteme alarmi, sisteme kontrolli hyrje - dalje, sisteme
telefonike, sisteme parkimi, sisteme dhe produkte te IT; marketing; demonstrim i mallrave;
asistencë për menaxhim komercial apo industrial; reklamimi / publiciteti; marrëdhëniet me
publikun; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; promovimi i shitjeve
për të tjerët; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi; reklamimi
në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe
shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të
shitjes me pakicë; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e
produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; optimizimi i
motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve; shërbime të ndërmjetësimit komercial;
negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; sigurimi i një tregu në
internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; hartimi i materialeve reklamuese.
45 shërbime alternative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve; menaxhimi i të drejtave të autorit;
konsulencë për pronën intelektuale; administrimi ligjor i licencave; shërbime të përgatitjes së
dokumentave ligjore; shërbime juridike në lidhje me negocimin e kontratave për të tjerët;
licencimin e pronësisë intelektuale; monitorimin e të drejtave të pronësisë intelektuale për
qëllime këshillimi juridik; shërbime të rrjeteve sociale në internet; shërbimet e arbitrazhit

(210) AL/T/ 2020/224
(220) 18/03/2020

(540)

HALLS Mbushu me frymë
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Ave, 07936 East Hanover, New Jersey, United States, US
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511)
5
Ëmbëlsira
mjekësore.
30 Ëmbëlsira jo-mjekësore;çokollata;çokollatë;ëmbëlsira me sheqer;produkte të ëmbëltores,
duke përfshirë jamball;toffees (ëmbëlsira me sheqer të karamelizuar dhe
gjalp);bonbone;xhelatinë frutash [ëmbëlsira];karamele;çëmçakëz;ëmbëlsira të ngrira;ëmbëlsira
frigoriferi;akullore;kekë;biskota dhe ëmbëlsira që konsumohen pas një vakti (dessert).

(210) AL/T/ 2020/226
(220) 24/03/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) PETROLEUM
(591) blu; portokalli; e bardhë;
(732) EN DRIZA PETROLEUM sh.p.k
Rrethrrotullimi i Bradasheshit, Njesia administrative Bradashesh, Elbasan, AL
(740) Erjon Drizaj
Njesia administrative Bradashesh, zona kadastrale 1258, pasuritë nr.330/15-N dhe nr.330/10/2
Elbasan
(511) 4 Hidrokarbure të tilla si benzinë, naftë, vajra lubrifikante, si dhe gas.

(210) AL/T/ 2020/227
(220) 24/03/2020
(540)

Gastren
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) CFO Pharma
Tirane
Kashar
MEZEZ
Mezez,
Rruga
Pavaresia,
Ndertesa
1,
AL
(740) Klinton Stefani
Rr. Kavajes, Nr. 75/1, Tirane
(511) 5 Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore;
Ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim per
bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Preparate farmaceutike; dyll
dentar;dezinfektuese; Përgatitjet për sjkaterrimin e parazitëve; Fungicides,herbicide.

(210) AL/T/ 2020/228
(220) 24/03/2020
(540)

Gastren Duo
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) CFO Pharma
Tirane
Kashar
MEZEZ
Mezez,
Rruga
Pavaresia,
Ndertesa
1,
AL
(740) Klinton Stefani
Rr. Kavajes, Nr. 75/1, Tirane
(511) 5 Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore;
Ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim per
bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Preparate farmaceutike; dyll dentar;
dezinfektuese; Përgatitjet për shkaterrimin e parazitëve; Fungicides,herbicide.

(210) AL/T/ 2020/241

(220) 30/03/2020
(540)

RUSSET
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 34871 13/03/2020 AD
(526 )
(591)
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai
Jeanrenaud
3,
2000
Neuchâtel,
CH,
CH
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 34 Vaporizues me tel për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për tymosje; duhan, i
papërpunuar ose i përpunuar; prodhime duhani, duke përfshirë puro, cigare, puro të vogla,
duhan për përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, kretek; snus
(burnot i lagësht); zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikuj duhanpirësish,
duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe tavlla, llulla,
aparate xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë; shkrepse; shkopinj duhani, prodhime duhani
me qëllim për tu nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim për të nxehur cigaret
ose duhanin për të lëshuar avull me përmbajtje nikotine për thithje; tretësira nikotine të
lëngshme për tu përdorur në cigaret elektronike; pajisje elektronike për tymosje; cigare
elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese për cigaret tradicionale; pajisje elektronike për
thithjen e tymit që përmban nikotinë; pajisje që krijojnë avull me përdorim nga goja për tu
përdorur nga duhanpirësit, produkte duhani dhe zëvendësuesa duhani; artikuj duhanpirësish
për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje për produktet e lartpërmendura të përfshira në klasën
34; pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove të nxehura si dhe për shkopinjtë e duhanit të
nxehur; kuti cigaresh elektronike të rikarikueshme.

(210) AL/T/ 2020/244
(220) 03/04/2020
(540)

LYSOFORM
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) HENKEL AG & Co. KGaA

Henkelstrasse
67,
40589
Düsseldorf,
Germany,
DE
(740) Eno Dodbiba
Rr. "Naim Frashëri", 60/3, shk. 1, ap 16, Tiranë
(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderi, agjentë për
shpëlarje për lavanderi dhe komplete enesh, përgatitje për heqjen e njollave; preparate për
pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes, agjentë kimikë për pastrimin e metaleve, fletëve metalike
të emaluara, drurit, tapës, porcelanit, qeramikës, qelqit, plastikes, lëkurës dhe tekstileve;
pastrues njollash; sapunët jo për përdorim personal, parfumeri, vajra esencialë
5 Preparate dhe substanca deodorante përveç atyre për përdorim personal;preparate sanitare
për higjenë personale për heqjen e erës, përveç artikujve për tualetin;preparate dhe substanca
freskuese të ajrit;dezinfektuese;përgatitjet dhe substancat sanitare;përgatitje dhe substanca
për largimin dhe vrasjen e insekteve;pastrues për përdorim mjekësor dhe kirurgjikal.

(210) AL/T/ 2020/258
(220) 08/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Tradita; SINCE 1994
(591) e zezë; e bardhë; ngjyrë floriri (gold)
(732) Niko Nela
Lagjja Mëzez, Rruga ''Kasëm Shima'', Godina 2 Katëshe, Kati 2, Nr.4, Kashar Tirane- Shqiperi ., AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4
(511) 30 Miell dhe preparate të bëra prej drithërave, pete byreku; kroasant; bukë; simite;
embëlsira; preparate drithi; akullore; niseshte per ushqim; makarona; aromatizues vanilje për
qëllime të kuzhinës; biskota, biskota gjalpi; brumë; kek; miell, muesli; hamburger me djathë;
tarta; vafer; pica, byrekë, sanduiçe; miell gruri.

(210) AL/T/ 2020/260

(220) 08/04/2020
(540)

1727 De Melo Caffe
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Caffe; 1727.
(591)
(732) ALB-ERK SHPK
Rruga "Ndre Mjeda" Nr.42, pranë ish Parkut "21
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159
(511) 30 Kafe;çaj;biskota;çokollata.

Dhjetori",

Tiranë,

AL

(210) AL/T/ 2020/263
(220) 09/04/2020
(540)

SUREPAL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Novartis AG
4002
Basel,
(740) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania
(511)
5
Preparate
farmaceutike
10 Pajisje injektimi per preparatet farmaceutike

(210) AL/T/ 2020/288
(220) 16/04/2020
(540)

Galpo
(551) Marke fjale

Switzerland,

per

perdorim

CH

tek

njerezit

(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse
1,
74172
Neckarsulm,
Germany,
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 29 Produkte të qumështit dhe produkte të bulmetit të çfarëdo lloji, në veçanti djath.

DE

(210) AL/T/ 2020/290
(220) 16/04/2020
(540)

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

Germany,

DE

Germany,

DE

(210) AL/T/ 2020/301
(220) 16/04/2020
(540)

Summernight Star
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse
1,
(740) Krenar Loloci

74172

Neckarsulm,

Rr."Deshmoret e 4 Shkurtit", Pall.1/1, Kati 2,Tirane
(511) 30 Çaj, çaj me fruta, çaj i aromatizuar me fruta.

(210) AL/T/ 2020/302
(220) 16/04/2020
(540)

Vegeterra
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse
1,
74172
Neckarsulm,
Germany,
DE
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 29 Ushqime të gatshme që përmbajnë zarzavate, të gjithë këto ushqime të
konservuara, të ngrira, shumë të ngrira; fruta dhe zarzavate të thata.
30 Fruta dhe zarzavate të freskëta.

(210) AL/T/ 2020/313
(220) 05/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MARE
(591) blu deti; e verdhë
(732) KOSMONTE FOODS TIRANA SH.P.K

Rr."Frashnjet",
Domje,
Berxull,
Tirane,
AL
(740) Marina Pjero
Rr."Frashnjet",Domje, Berxull, Kodi postar 1053, Tirane
(511) 29 Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit; fruta dhe perime të
konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatuara;pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, djathë,
gjalp, kos dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim.

(210) AL/T/ 2020/315
(220) 17/04/2020
(540)

LENOR PROFESSIONAL FORMULA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) PROFESSIONAL FORMULA
(591)
(732) The Procter & Gamble Company
One
Procter
&
Gamble
Plaza
Cincinnati
Ohio
45202,
US,
US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 3 Preparate zbardhuese; preparate për pastrim; vajra esenciale; zbutësa për tekstile për
përdorim në lavanderi; zbardhuesa për lavanderi; preparate për lavanderi; vajra për qëllime
pastrimi; sapunë; heqësa njollash.

(210) AL/T/ 2020/316
(220) 21/04/2020
(540)

LUCKY STRIKE SLOW CURED
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) British American Tobacco (Brands) Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, DE 19808-1674 Wilmington, United States, US
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(511) 34 Cigare; duhan, i papërpunuar ose i prodhuar; duhan i dredhur; llulla duhani; produkte
duhani; zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro; puro të vogla dhe të holla
(cigarillo); çakmakë për cigare; çakmakë për puro; shkrepëse; artikuj për duhanpirës; letër për
cigare; tuba për cigare; filtra për cigare; aparate xhepi për dredhjen e cigareve; makineri që
mbahen në dorë për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare elektronike; lëngje për cigare
elektronike; produkte duhani për qëllime të ndezjes/ngrohjes (pajisje elektronike që ngrohin
dhe nuk djegin duhanin).

(210) AL/T/ 2020/365
(220) 21/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) EST.2014
(591) krem; mustardë; e zezë
(732) ERMAL KREKA
K.PARISIT;
RR.IBRAHIM
KODRA;
ND.3;
SHK.2;
AP.36,
AL
(740) ERMAL KREKA
K.PARISIT; RR.IBRAHIM KODRA; ND.3; SHK.2; AP.36
(511) 14 BIZHUTERI; PERFSHIRE IMITACIONE BIZHUTERISH; BIZHUTERI ANTIKE; MANSHETA;
KAPESE KRAVATE; VARESE CELESASH; VARESE QAFE; BIZHUTERI ME SIMBOLE; KUTI
BIZHUTERISH; PJESE BIZHUTERISH; ORE DORE; ORE MURI; KAPESE DHE RRUAZA BIZHUTERISH;
RRIPA ORE.

(210) AL/T/ 2020/366
(220) 21/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) kafe; e artë (gold)
(732) Adil Beqiraj
Lagjia
nr.16,
Rruga
"Mujo
Ulqinaku",
nr.140,
Durres,
AL
(740) Adil Beqiraj
Lagjia nr.16, Rruga "Mujo Ulqinaku", nr.140, Durres
(511) 43 Shërbim restoranti; shërbime bari; shërbime hotelerie; shërbime për sigurimin e
ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm.

(210) AL/T/ 2020/367
(220) 22/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë, vishnje
(732) AGRO BLEND SHPK

Tirane Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë - Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr.2, 300 M para
Urës
së
Draçit,
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4
(511) 29 aranzhimet e frutave të përpunuara; pure molle; proshutë; fasule, te konservuara;
manaferra te konservuara; gjalpë; djathë; vaj kokosi për ushqim; komposto; komposto
boronice; vaj ulliri ekstra të virgjër për ushqim; perime të ngrira; fruta te konservuara; fruta, të
ziera; sallata frutash; fruta të ruajtura në alkool; ushqim me bazë frutash; fruta të ngrira;
hudhër të ruajtura; xhelatinë; margarine; marmelatë; mish; ekstrakte të mishit; mish i
konservuar; qumësht; produkte qumështi; kërpudha, të konservuara; arra, të përgatitura; vajra
për ushqim; vaj ulliri për ushqim; ullinj, te konservuar; qepë të konservuara; vaj palme për
ushqim; paste frutash te shtypura; preparate per te bere supë; vaj luledielli për ushqim; fara
luledielli, te pergatitura; puré domate; lëng domate për gatim; paste domate; lëngje perimesh
për gatim; sallata perimesh; perime, te konservuara; perime, te gatuara; perime te thata.
30 Miell dhe preparate të bëra prej drithërave; bukë; simite; embëlsira; preparate drithi;
akullore; erëza; çaj; salcë domate; mustardë; kecap [salcë]; xhelozë frutash [ëmbëltore];
xhenxhefil [erëz]; glukozë për qëllime të kuzhinës; mjaltë; marinade; majonezë; salcë soje;
salcë per makarona; pesto [salcë]; hudhër grirë [piper]; makarona; piper; oriz; niseshte per
ushqim; sheqer; pije me bazë çaji; 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.

(210) AL/T/ 2020/374
(220) 26/05/2020
(540)

SYMBICORT
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) AstraZeneca AB
SE-151
85,
Södertälje,
(740) Eno Dodbiba
Rr. Naim Frasheri 60/3, Tirane
(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike

(210) AL/T/ 2020/381

Sweden,

SE

(220) 27/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Jeshile e errët; e bardhë
(732) LUFRA shpk
Fier Kolonje BISHQETHEM Fshati Bishqethem, Lagjia Rruga e Kishes, Autostrada Fier - Lushnje,
zona
kadastrale
nr
1197,
pasuria
nr.5632.,
AL
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4
(511) 29 Qumësht dhe produkte qumështi; Kos; Djathë

(210) AL/T/ 2020/385
(220) 27/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) caffè; ESPRESSO
(591) e zezë; e kuqe;
(732) Taulant Mekollari
Tirane Kashar, YZBERISHT Rr. Hiqmet Dibra Pall. Shoqerise "ORMARS" Kati perdhe, Sh. 2 No. 7/2
Yzberisht.
,
AL
(740) Rajmonda Karapici
Rr.Ndreko Rino,Nd.1 H 34/28 Tirane.

(511) 30 Kafe; kafe artificiale; kafe e papjekur; pije me baze kafeje; kapsula me kafe.

(210) AL/T/ 2020/400
(220) 28/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) export
(591) e bardhë; jeshile; e kuqe; e verdhë
(732) Nedrete Arapi
Lagjja Karbunare e Poshtme, rruga Lushnje - Fier prane rotondes se Savres, zone kadastrale
Nr.2087
me
pasuri
Nr
829/11
9001,
Shqiperi,
AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4
(511) 29 aranzhimet e frutave të përpunuara; pure molle; proshutë; fasule, te konservuara;
manaferra te konservuara; gjalpë; djathë; vaj kokosi për ushqim; komposto; komposto
boronice; vaj ulliri ekstra të virgjër për ushqim; perime të ngrira; fruta te konservuara; fruta, të
ziera; sallata frutash; fruta të ruajtura në alkool; ushqim me bazë frutash; fruta të ngrira;
hudhër të ruajtura; xhelatinë; margarine; marmelatë; mish; ekstrakte të mishit; mish i
konservuar; qumësht; produkte qumështi; kërpudha, të konservuara; arra, të përgatitura; vajra
për ushqim; vaj ulliri për ushqim; ullinj, te konservuar; qepë të konservuara; vaj palme për
ushqim; paste frutash te shtypura; preparate per te bere supë; vaj luledielli për ushqim; fara
luledielli, te pergatitura; puré domate; lëng domate për gatim; paste domate; lëngje perimesh
për gatim; sallata perimesh; perime, te konservuara; perime, te gatuara; perime te thata.
30 erëza; çaj; salcë domate; mustardë; kecap [salcë]; xhelozë frutash [ëmbëltore]; xhenxhefil
[erëz]; glukozë për qëllime të kuzhinës; mjaltë; marinade; majonezë; salcë soje; salcë per
makarona; pesto [salcë]; hudhër grirë [piper]; makarona; piper; oriz; niseshte per ushqim;
sheqer; pije me bazë çaji; 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.
31 Fruta dhe perime të freskëta; hudhër, të freskët;farëra, bimë dhe lule natyrale;artikuj

ushqimorë për kafshë; nënprodukte të përpunimit të drithërave, për konsum shtazor /
produkte të mbetura të drithërave për konsum të kafshëve; farat e drithërave, të
papërpunuara;
agrumet,
të
freskëta;
bimë aloe vera; preparate për majmëri të kafshëve / përgatitje për majmërinë e kafshëve;
ushqime shtazore; kafshë të gjalla; pergatitjet e frutave të freskëta; bimë; bimë, të thata, për
dekorim; shpendë,te gjalle; kripë për bagëtinë; fidanë; susam i ngrënshëm, i papërpunuar;
pemë
35 Sherbime shitje me shumice dhe pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te internetit te
produkteve bujqesore si: Fruta & perime te fresketa te thata dhe te perpunuara, produkte
ushqimore per njerzit dhe kafshet, plehra kimike, materiale per sera, agrume te fresketa,
fidane, peme, kafshe dhe shpende te gjalle; marketing; demonstrim i mallrave; asistencë për
menaxhim komercial apo industrial; reklamimi / publiciteti; marrëdhëniet me publikun;
organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; promovimi i shitjeve për të
tjerët; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi; reklamimi në
internet në një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe
shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të
shitjes me pakicë; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e
produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; marrja me qira e
stendave të shitjes; optimizimi i motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve; shërbime të
ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta;
sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; hartimi i
materialeve reklamuese.

(210) AL/T/ 2020/403
(220) 28/05/2020
(540)

Illyrian
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Rigels Rajku
Lagja nr. 13, Rruga "Pavarsia" Objekti me numer pasurie 39/151, Kati i pare, Zona Kadestrale
8515,
Durres,
AL
(740) Ermir Gjyzeli
Rruga '' Shaban Gjyzeli'' Sallmone, Shijak
(511) 9 Aparate argëtimi përshtatur për përdorim me ekran të jashtëm ose monitor; Aparate
disqesh; Aparate mësimi audiovizuale; Aparate pastrues për disqe të regjistrimit të zërit;
Aparate mësimi audiovizuale; Aparate ndërlidhjeje; Aparate për kopjim vizatim, imazhi; Aparate

për mesazhe telefonike; Aparate për prerjen e filmit; Aparate për regjistrimin e tingjullit;
Aparate për riprodhimin e tingullit; Aparate për transmetimin e tingullit; Aparate telefoni;
Aparate televizive; Bobina [fotografi]; Disketa; Disqe kompakt [audio-video]; Disqe kompakt
[Memorje vetëm leximi]; Disqe llogaritës; Disqe, magnetikë; Disqe optikë; Disqe për regjistrimin
e tingullit; Ekrane [fotografi]; Ekrane për ilustrimin e fotove; Ekrane videosh; Film
kinematografik, i ekspozuar; Filma me kartona; Filma për projektim [Fotografi]; Filma, të hapur;
Filtra [fotografi]; Gramafonë, muzikorë; Gramafonë për kompjutera; Holograme; Kamera
[fotografi]; Kamera kinematografike; Karta me qark të integruar [karta smart]; Karta smart
[karta me qark të integruar]; Karta të koduara, magnetike; Kasetë; Kompjuter për shënime;
Kompjutera; Kompjutera portativë; Kufje; Magnetofon; Magnetofonë me kaseta; Magnetofonë
për disqe; Memorie kompjuterash; Mikrofonë; Monitorë [programe kompjuteri]; Pajisje
komunikimi për kompjutera; Paketa lojrash elektronike; Programe (Funksionojnë në
kompjutera —) të regjistruar; Programe (Kompjuter —) [programe të shkarkueshme]; Programe
kompjuterike [programe të transferueshme]; Programe kompjuterike, të regjistruar; Programe
lojrash kompjuterike; Programe që vënë në veprim kompjuterat, të regjistruara; Projektorë për
pamje vizive rrëshqitëse; Publikime elektronike, të shkarkueshme; Radio; Radio për automjete;
Regjistrues videosh; Software për kompjuterin, I regjistruar; Syze; Syze dielli; Syze [optike];
Shirita për regjistrimin e tingullit; Shirita videokasete; Telefona të lëvizshëm; Telefona video;
Transmetues
[telekomunikacioni];
Video
kaseta;
Videokamera;
14 Bizhuteri; Bizhuteri me gurë artificialë [bizhuteri me porosi]; Byzylykë [bizhuteri]; Diamante;
Figurina [statujëza] prej metali të çmuar; Kapëse kollaresh; Karfica zbukuruese; Kupa prej metali
te cmuar; Medalione [bizhuteri]; Monedha; Pjata tavoline prej metali te cmuar;
Punime artistike prej metali të çmuar; Statuja prej metali të çmuar; Suvenire bakri; Tabaka prej
metali
te
cmuar;
Varëse
qafe
[bizhuteri];
Vathë;
16 Letër, karton, letër ambalazhi, çanta (zarfa, qese) letre për paketim, afishe, postera,
katalogë e almanake, broshura, botime periodike, fletë letre (kacelarie), tabela reklamash prej
letre dhe kartoni, revista (botime periodike), kuti kartoni ose letre, letër shkrimi;materiale të
shtypura;material për lidhje librash;fotografi;artikuj shkrimi;ngjitës për qëllime kancelarie ose
shtëpie;materiale artistësh;furça bojërash;makina shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre
(përveç orendive);materiale udhëzuese dhe mësimdhënie (përveç aparateve);materiale plastike
për paketim; kuti prej plastikës, letër plastike për ambalazhim, çanta plastike (zarfa, qese) fleta
të celulozës të përdorur për ambalazhimin dhe për paketim, film (mbështjellje plastike);modele
stampuese;kallëpe
stampimi.
25 Dorashka; Fanella për sporte; Funde; Geta; Jelekë; Kanatjere; Kapele; Këmisha; Këpucë;
Kostume; Kravata; Pallto; Pantallona; Pantofla; Pulovra; Shalle; Të brendshme; Veshje lëkure;
Veshje
plazhi;
Çorape.
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate të
prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; maja,
pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull; Pica; Sanduiçe; Spageti;
Ëmbëlsira;
Çokollatë;
Torta.
32 Birre;ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike;pije dhe lëngje
frutash;shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve;Ekstrakte joalkoolike
frutash;Esenca
për
bërjen
e
pijeve;Koktejle,
joalkoolike;Lëngje
frutash
33 Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës); Koktejle; Konjak; Likere; Rum; Sake; Sidër; Uiski;

Uzo
[liker];
Verë;
Vodkë;
Xhin.
35 Shërbime të agjencisë së talenteve (Menaxhim i biznesit interpretues); Reklamat; menaxhim
biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; Reklamim në Internet nëpërmjet një rrjeti
kompjuterash; Reklamim në radio; Reklamim në television; Reklamime me anë të postës;
Sistemimi i informacionit në sistemet e të dhënave kompjuterike; Shërbime për qëllime
reklamash; Menaxhim biznesi dhe konsulencë organizimi; Menaxhim biznesi i artistëve
interpretues; Menaxhim biznesi për hotele; Modelim për reklamim ose promocion të shitjeve;
Organizimi i ekspozitave për qëllime tregtare ose reklamimi; Botim i teksteve publicitare;
Dhënie me qira e kohës së reklamimit në median transmetuese; Dhënie me qira e materialeve
publicitare;
38 Telekomunikacione, konkretisht:komunikimet me anë të telefonave celularë;komunikimet
nga terminalet e kompjuterit;komunikimet me rrjetet të fibrave optikë;komunikimet me
telefon;shërbime kompjuteri për transmetimin e mesazheve dhe imazheve;shërbime
elektronike të bordit të buletinit (shërbimet e telekomunikacionit];informacione rreth
telekomunikacionit;ofrimi i bisedave në internet;transmetim televiziv dhe transmetim televiziv
satelitor;transmetim i skedarëve digjital;transmetimi i telegrameve;sigurimi i aksesit të
përdoruesit në rrjetet kompjuterike globale;transmetim video-sipas kërkesës;shërbime
videokonference;shërbime të postës zanore;transmetim pa tel (wireless) dhe nëpërmjet
internetit.Transmetim kabllor televiziv;Transmetim me satelit;Transmetim televiziv;Transmetim
në radio;Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik;Shërbime
bordesh buletini elektronik;Transmision ndihmës kompjuterik i mesazheve dhe
imazheve;Shërbime njoftimi [radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit
elektronik];Komunikime nëpërmjet terminaleve kompjuterike;Komunikime me anë të
telefonit;Komunikime me anë të fibrave (fibra) të rrjeteve optike;Kanale telekomunikimi (Që
sigurojnë —) shërbime për blerje me anë të televizorit;Dhënia e kanaleve telekomunikuese për
shërbimet
e
blerjes
me
anë
të
televizorit
41 Zbavitje; Prodhimi i programeve në radio dhe television; Prodhimi i shfaqjeve; Programe në
radio dhe television; Botimi i librave dhe gazetave elektronike on-line në internet; Botimi i
sfondeve elektronike të ekraneve; Botimi i teksteve, të ndryshme nga tekstet publicitare;
Drejtimi i koncerteve; Dhënia me qira e filmave; Dhënia me qira e filmave kinematografikë;
Dhënia me qira e pamjeve të shfaqjeve; Dhënia me qira e regjistrimeve të zërit; Dhënia me qira
e regjistruesve të video-kasetave; Dhënia me qira e seteve të radios dhe televizionit; Dhënia me
qira regjistrimeve të zërit; Filma kinematografikë; Fotografi; Informacion argëtimi; Klube nate;
Ofrimi i botimeve elektronike on-line, jo të shkarkueshme; Ofrimi i shërbimeve karaoke;
Organizimi dhe drejtimi i koncerteve; Performanca (Prezantimi i drejtpërdrejtë); Prodhim
filmash;
Shërbime
diskoteke;
Shërbime
të
studiove
regjistruese
42 Analiza sistemesh kompjuterike;Dizenjim veshjesh;projektim dhe zhvillim i kompjuterave
nga ana mekanike dhe ajo e programeve;Dublikimi i programeve kompjuterike;Dhënie me qira
e programeve kompjuterike;Programimi i programeve të sigurisë në internet;Dizenjim i dekorit
te brendshem;Dizenjim industrial;Dizenjim paketimi;Krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve në
internet
për
të
tjerët.
43
Shërbime
për
sigurimin
e
ushqimeve
dhe
pijeve;strehim
i
përkohshëm;Lokale;Motele;Restorante;Rezervime hoteli;Shërbime baresh;Shërbimet e
shtëpive
turistike.

45 Menazhim i të drejtës së autorit;monitorim i të drejtave të pronësisë intelektuale për
qëllime këshilluese juridike.

(210) AL/T/ 2020/405
(220) 29/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ilaçe; popullore; pa efekte anësore; 100% bimore; sh.p.k
(591) jeshile; e verdhë; e zezë
(732) DULEVIÇ SHPK
9310
Rreth
Libofshe,
Fier,
Shqiperi,
AL
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, Ap.19, 2 D2 familjare
(511) 5 Balsame per qellime mjekesore; Pergatitje biologjike per qellime mjekesore; Pergatitje
kimike per qellime mjekesore; Pergatitje farmaceutike- kimike; Ekstrakte bimore per qellime
mjekesore; çajra bimore per qellime mjekesore; Xhel masazhues per qellime mjekesore; Bime
mjekesore; Vajra mjekesore; Pergatitje farmaceutike; Ekstrakte bimore per qellime
farmaceutike.

(210) AL/T/ 2020/408
(220) 29/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) FISH RESTAURANT
(591) E ZEZE; E VERDHE FLORIRI
(732) Momentum Group sh.p.k
Rruga Prokop Mima, Zona Kadastrale 3292, Nr Pasurie 107/49+2-N13, Tirane, AL
(740) NDRIÇIM SELBA
Rr. Haxhi Hysen Dalliu, Pall. 8, Kati 4, Ap. 8, Tirane
(511) 30 ëmbëlsira ; hamburger me djathe [sanduiçe] ; cokollate ; mouse çokollate ; pije me
bazë çokollate ; kakao ; pije kakaoje me qumësht ; pije me bazë kakaon ; kafe ; pije kafeje me
qumësht ; pije me bazë kafeje; salcë boronicë; krem tartar për qëllime gatimi; creme Brulee
(embelsire) ; buke shume e bute e mbushur me çokollate (krosant) ; salce me ereza dhe leng
mishi (curry) [erëza]; ëmbëlsira mouse : zbukurime sallate; dulce de leche (embelsire me
qumesht) ; akullore ; kuba akulli; lëng mishi ; makarona te ziera (pasta) ; salcë makaronash ;
pesto (salce me ereza te ndryshme hudher) ; oriz; çaj ; pije me bazë çaji
43 shërbime bari ; sherbime kafeneje ; kafene ; furnizim ushqimi dhe pije(catering) ; shërbime
restoranti ; shërbime snack-bar.

(210) AL/T/ 2020/424
(220) 03/06/2020
(540)

GAZETA SHQIP
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) GAZETA
(591)
(732) VJOLLCA HOXHA
Rruga "17
nëntori",
(740) Lulzim Alushaj

Godina

20,

Mëzez,

Kodër,

Kashar,

Tiranë

,

AL

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).

(210) AL/T/ 2020/425
(220) 03/06/2020
(540)

TOP NEWS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) NEWS
(591)
(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) 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)
41 Sherbime te reportereve te lajmeve (410103); Prodhim radio e televizioni (410026);
raportimi me fotografi (410100); sigurimi i programeve televizive, te pakopjueshme (410209);
publikimi në internet i librave dhe gazetave elektronike (410091); sigurimi i publikimeve në
internet, te pakopjueshme(410099); sigurimi i videove në internet, te pakopjueshme
(410201);prezantimi i shfaqjeve të ndryshme (410027); botimi i teksteve, përveç teksteve
publicitare (410016); redaktimi i videokasetave (410090); shkrimi i teksteve (410184)

(210) AL/T/ 2020/426
(220) 03/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) NEWS
(591) E bardhë; e zezë; gri
(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) 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)
41 Sherbime te reportereve te lajmeve (410103); Prodhim radio e televizioni (410026);
raportimi me fotografi (410100); sigurimi i programeve televizive, te pakopjueshme (410209);
publikimi në internet i librave dhe gazetave elektronike (410091); sigurimi i publikimeve në
internet, te pakopjueshme(410099); sigurimi i videove në internet, te pakopjueshme
(410201);prezantimi i shfaqjeve të ndryshme (410027); botimi i teksteve, përveç teksteve
publicitare (410016); redaktimi i videokasetave (410090); shkrimi i teksteve (410184)

(210) AL/T/ 2020/428
(220) 03/06/2020
(540)

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

(591)
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo
Jukićeva
53,
71000
Sarajevo,
(740) Fatos DEGA
Rr.Nikolla Tupe, N.2, H.4, A.30, Tiranë
(511) 5 prodhime farmaceutike.

BA,

BA

BA,

BA

(210) AL/T/ 2020/429
(220) 03/06/2020
(540)

HYPRESSIN PLUS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo
Jukićeva
53,
71000
Sarajevo,
(740) Fatos DEGA
Rr.Nikolla Tupe, N.2, H.4, A.30, Tiranë
(511) 5 prodhime farmaceutike.

(210) AL/T/ 2020/432
(220) 04/06/2020
(540)

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

(591) e verdhë; e zezë
(732) AQUILA GROUP
AUTOSTRADA
TR-DR
KM
4,
KASHAR,
AL
(740) EMI ZISO
AQUILA GROUP, AUTOSTRADA TR DR KM 4, TIRANE
(511) 5 Dezinfektues; Alkol per perdorim farmaceutik; Dezinfektues per qellime higjene
33 Pije alkolike me perjashtim te birres

(210) AL/T/ 2020/433
(220) 04/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MORAVA
(591) e bardhë; portokalli
(732) EUGEN SKERMO
Ferma e Bleteve "MORAVA" Rr.Nacionale Korce- Kapshtice, Km06, Plase, Korce, AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1
(511) 29 Qumesht dhe produkte qumeshti. Kos, djathe,gjalpe, veze; aranzhimet e frutave te
thata, fruta të kristalizuara / fruta të ngrira; Fruta të konservuara, të thara e të gatuara dhe
zarzavate;mish, peshk, shpendë shtëpiake dhe mish gjahu (i gatshëm);koncentrate
mishi;xhelatina (pelte), marmalata;vajra të ngrënshëm (ushqimore) dhe yndyrna.
30
Embëlsira;
produkte
pastiçerie,
kafe,
çaj,
kakao,
torta.
31 Drithërat dhe produktet bujqësore,frutave agrume të freskëta,aranzhimet e frutave të
freskëta,manaferrat të freskëta,fruta të freskëta,rrush të freskëta,qepë të freskëta,portokall të
freskëta.
35 Reklamë, menaxhim biznesi, administrim biznesi;funksione zyre;shitje me shumicë dhe
pakicë e produkteve ushqimore;grumbullimi dhe ekspozimi i këtyre mallrave duke u mundësuar
konsumatorëve që t'i shikojnë dhe blejnë ato mallra;shërbime të shitjes të siguruara nga
dyqanet e shitjes me pakicë, e me shumicë, nëpërmjet makinave shitëse, katalogëve të

porositjes së postës ose nëpërmjet mjeteve elektronike, si për shembull nëpërmjet faqeve në
internet, ose programeve të blerjeve televizive.

(210) AL/T/ 2020/434
(220) 04/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) nuancë grije; e bardhë, nuancë e kuqe;
(732) euroidea
Rruga Avdyl Pajo, Nr 12, Zona Kadastrale 8120, Nr Pasurie 98762-N2 dhe 9/762-G1 TIRANE, AL
(740) RENXO SHEHU
Njesia Bashkiake Nr.5 Rruga "Njazi Demi" 15/1 Tirane
(511)
8
Paisje
per
tavolina
prej
metali
(thika,
pirunj,
lugë).
21 Enë kuzhine prej qelqi,metali,plastike,porcelani,argjile;tavolina për nderje rrobash plastike
ose
prej
metali.
35 Shitje me shumicë dhe pakicë të paisjeve për tavolina, thika, pirunj, lugë; shitje me shumicë
dhe pakicë enë kuzhine prej qelqi, metali, plastike, porcelani, argjile, tavolina për nderje
rrobash plastike dhe prej metali.

(210) AL/T/ 2020/485
(220) 18/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Resto-cafe
(591) e kuqe; e zezë; e bardhë
(732) Eljana Tabaku PF
DURRES Lagjia nr.13, Rruga Agavëve, objekt tre katesh, Vila Ciu, kati i pare, AL
(740) ALEKSANDER PRIFTI
Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi, Shkalla 1, zyra nr.9
(511) 43 Sherbim restoranti

(210) AL/T/ 2020/494
(220) 19/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) 5 years; Since 1940; Premium Brandy; Passionately handcrafted award-winning brandy. ;
The Oak Barrel for full of complementary and harmonious aromas.; The first ever Albanian
brandy was produced in 1957. ; We pride ourselfes for being the oldest distillery house in

Albania.; MADE WITH LOVE; THE ORIGINAL RECIPE; 700ml; 40% Alc/Vol; MATURED IN ALBANIA;
PRODUCT OF ALBANIA.
(591) bezhë; kafe e errët; bardhë; e zezë
(732) Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu sh.a.
Lagjja 14, Rruga Bajram Tusha, Zona Kadastrale 3215, Rrashbull, Durrës, Shqipëri, AL
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 33 Pije alkoolike, përveç birrës; brandy.

(210) AL/T/ 2020/513
(220) 26/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) restorant; markatë; pizza
(591)
Portokalli;

blu;

bojëqielli;

blu;

(732) FISH TIME sh.p.k
RRUGA
DON
BOSKO
PALLATI
GENER
2,
LOKALI
NR.5,
TIRANE,
AL
(740) HAXHI UZO
RRUGA DON BOSKO PALLATI GENER 2, LOKALI NR.5, TIRANE
(511) 35 Shërbime të shitjes me shumicë ose me pakicë në market të produkteve te peshkut;
Import-export
të
produkteve
te
peshkut;
43 Shërbime restoranti; Shërbime bari; Shërbime kafeneje; Shërbime për sigurimin e ushqimit
dhe pijeve; Shërbime hotelerie; Shërbime te akomodimit të përkohshëm; Ushqime dhe pije për
katering; Shërbime Snack-bar.

DISENJO INDUSTRIALE TË
REGJISTRUARA

( 21 ) AL/I/ 2019/16
( 22 ) 11/12/2019
( 54 ) Makineritë e Ndertimit , ( Dumper kompakt zvarritës )
( 11 ) 273
( 15 ) 08/07/2020
( 30 )
( 73 ) Migo Blind Machinery Shpk / Tirane, Luz i vogel, Vorrozen, Autostrada Durres - Kavaje
20km, zona kadastrale nr.3817, pasuria nr.17/184, Shqiperi., AL
( 72 )
( 18 ) 11/12/2024
( 51 )
( 55 )

