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Kodet INID dhe minimumi i kërkuar për identifikimin e të dhënave bibliografike lidhur me:
Markat.
111. Numri i regjistrimit të markës.
151. Data e regjistrimit.
180. Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes.
210. Numri i kërkesës.
220. Data e depozitimit të markës.
300. Prioriteti.
511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve.
526. Elementet e Pambrojtur te Markes
540. Riprodhimi i markës.
554. Marke trepërmasore.
510. Lista e mallrave dhe shërbimeve.
591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës.
551. Markë kolektive.
731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes
732. 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/ 2019/722
(220) 08/08/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) BUSINESS CENTER
(591) C00; M00; Y00; K100
C00; M100; Y100; K0
(732) 2NK GROUP
Tirane, Kashar, Lagjja Kashar, Rruga Pavaresia, Godine 3-kateshe, nr.23, Kati II-të, AL
(740) LORETA LULE
Tirane, Kashar, Lagjja Kashar, Rruga Pavaresia, Godine 3-kateshe, nr.23, Kati II-të
(511) 36 Dhenia me qera e apartamenteve, dhenia me qera e zyrave (pasuri e
paluajteshme), mbledhja e qerase se pasurive te paluajteshme
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(210) AL/T/ 2019/732
(220) 14/08/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) BEN ALB
RRUGA ALI DEMI, PRANE SHKOLLES 1 MAJI, AL
(740) LORENC DOKA
RR. IRFAN TOMINI, NR. 32, BANESE 1 KATESHE
(511) 9 Aparate dhe istrumenta përgjimi, fotografike kiematografike, optike, peshimi,
matjeje, sinjalizimi, kontrolli(mbikqyrje), televizore
11 Aparate për ndriçim,ngrohje, prodhim avulli, gatim, frigoriferim, larje, tharje, ajrosje,
furnizim me ujë dhe për qëllime sanitare.
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(210) AL/T/ 2019/822
(220) 12/09/2019
(540)

ELECTRONIC BEATS
(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;
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(210) AL/T/ 2019/908
(220) 10/10/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e verdhe; e zezë
(732) E.T. SHPK
Vaqarr, Nd.Industr.101, Nr.Pasurie 17/127, Tirane, AL
(511) 32 Birre, uje mineral dhe i gazuar si dhe pije te tjera jo alkolike, pije dhe lengje
frutash, shurupe dhe preparate te tjera per pije.
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(210) AL/T/ 2019/910
(220) 10/10/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe
(732) E.T. SHPK
Vaqarr, Tirane, ndertese industriale, ND.101, Nr pas.17/127, AL

(511) 30 Çaj, kafe, sheqer, kakao, biskota, oriz, miell dhe pergatitje nga dritherat, buke,
embelsira, mjalte, sode buke, kripe, mustarde, uthull, salca te ndryshme, ereza, akullore
43 Sherbim lidhur me ushqimin dhe pijet, akomodim i perkohshem

13
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(210) AL/T/ 2019/918
(220) 15/10/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e verdha e floririt; e zezë
(732) STAR MAGAZINE SHPK
Blvd. Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati i 7, K.P. 1019, Tirane, AL
(740) Najada Taçi
Rr. Dervish Hima, Pallati KLAN, Tirane
(511) 16 Reviste periodike

14
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(210) AL/T/ 2019/942
(220) 23/10/2019
(540)

ENTERPRISE
(551) Marke fjale
(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) 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.
37 Shërbime për riparimin e automjeteve; shërbimet e menaxhimit të flotës së automjeteve,
domethënë, riparimi dhe mirëmbajtja e automjeteve.
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.
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(210) AL/T/ 2019/1092
(220) 19/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ManarThon
02 Place Mendes France Mutuelleville, 1082 Tunis, Tunisia, TN
(511) 29 Açugat;bouillon;supë;koncentrat bouilloni;koncentrat supe;preparate per
bouillon;kaviar;komposto
boronice;fileto
peshku;ushqime
të
përgatitura
nga
peshku;produkte ushqimore me peshk;vakt peshku për konsum njerëzor;peshk, jo i
gjallë;peshk, i ruajtur (i konservuar);peshk i kripur;vezë peshku të përpunuara;peshk, i
konservuar në kuti;shpesë gjahu, jo të gjalla;harrenga;xhelatinë peshku për ushqim;alga deti
të thekura;karavidhe (aragosta), jo të gjalla;karavidhe shkëmbore, jo të gjalla;palcë
kafshësh për ushqim;mish;ekstrakte mishi;pelte mishi;mish, i ruajtur (i konservuar);mish, i
konservuar në kuti;mish i kripur;mus peshku;salmon;sardele;karkaleca deti, jo të
gjalla;molusqe, jo të gjalla;peshk tuna.
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(210) AL/T/ 2019/1157
(220) 31/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Besim Aliji Matejche,
Lipkovo, MK, MK
(740) Aleksandra Arseni (Meçaj)
Rruga Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, Ap. 70/4, Tirana, Albania, 100
(511) 32 Pije joalkoolike
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(210) AL/T/ 2020/40
(220) 21/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) (526 )
(591) BLU; E KUQE; ROZE; JESHILE; E BARDHE
(732) BLINK shpk
TIRANE, Njesia Nr.5, Rruga Sulejman Delvina, Stadiumi '' Selman Stermasi'', ne
ambjentet e stadiumit (Tribuna)., AL
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema '17 Nentori', Shk.3 Ap.4
(511) 28 Aparat për video lojëra.
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(210) AL/T/ 2020/75
(220) 28/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; blu
(732) HAKI SINANI
Autostrada Tiranë-Durrës, Km. 26, Zona Kadastrale 3255, Nr.Pasurie 60/51, Ndërtesë 5
katëshe, Xhafzotaj, Durres, Shqiperi., AL
(740) Elvis Gosnishti
L.4; Rr.Liburnika; Ndertesa Nr.8; kati perdhe, Durres,Shqiperi
(511) 1 Kompozime per shuarje zjarri; Pergatitje per izolim zjarri,
2 Bojra; Bojra, vernik, lluster, llak; Hollues per bojra; Trashes per bojra,
6 Oxhake prej metali,
7 Makineri filtruese; Mjete, vegla makinerish; Pompa (makineri),
8 Trapan, turiele dore (te operuara me dore); Vegla, mjete dore (te operuara me dore),
9 Fikese zjarri; Alarm zjarri; Fshesa anti-zjarr; Dalje emergjence sigurimi; Pompa per
sisteme uji per fikje zjarrit; Batanije zjarri; Tub per fikje zjarri; Aparate per fikje zjarri;
Priza elektrike,
11 Aparatura per ftohje ajri;Instalime per ajer te kondicionuar;Instalime per filtrime
ajri;Aparate per filtrime uji;Kabine banjo turke portative;Pajisje banje,
hidrosanitare;Instalime banje / instalime hidraulike banje;Bide;Hidrante;Ngrohes
uji;Sisteme ngorhje;Rubineta dhe rekorde per tuba dhe sisteme;Instalime ngrohje;Aparate
ngarkimi furrash;Sisteme shkarkimi;Instalime ngrohje [uje] / instalime ngrohje uji te
nxehte;Boliere ngrohje;Aparate ngrohjeje per lende djegese te ngurta, te lengshme ose te
gazta;Flete oxhaku;Fryres oxhaku;Aparatura ajeri te kondicionuar;Tuba [pjese te
instalimeve sanitare] / tuba uji per instalime sanitare;Vatra gatimi;Kabina dushi;Priza per
drita elektrike;Instalime ftohje per uje;Depozite presioni uji;Instalime dhe aparate
ndricimi;Valvola termike [pjese te instalimeve te ngrohjes];Furra [aparate
ngrohje]);Kaldaja/furra/vatra/soba, te tjera nga perdorimi laboratorik / furra, te tjera nga
perdorimi laboratorik;Pajisje (nyje) te pershtatura per kaldaja/furra/vatra/soba;Aspirim
kaldaje;Depozite hiri per kaldaja;Instalime ftohje per lengje;Valvola kontrolli niveli ne
depozita;Instalime dhe makineri ftohje;Ngrohese uji [aparatura]);Instalime ftohje;Aksesore
rregullues per tuba ose aparate uji ose gazi;Aksesore sigurie per tuba ose aparate uji ose
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gazi;Rubineta;Lares per rubineta uji;Instalime dhe aparate sanitare;Valvola [pjese te
instalimeve te distilimit, ngrohjes ose ftohjes];Mikser rubinetash uji;Aksesore rregullues
dhe sigurie per tuba gazi;Aksesore rregullues dhe sigurie per aparate uji;Aksesore
rregullues dhe sigurie per aparate gazi);Oxhake, shtepie;Kolektor termal diellor
[ngrohje];Kaldaja diellore;Instalime shplarje uji / aparate shplarje);Instalime banjo per
sauna;Kabina dushi;Lavamane;Aparate banjo per hidromasazh,
19 Oxhake, jo metal; Tub oxhaku, jo metal; Multitub oxhaku, jo metal; Boshte oxhaku, jo
metal.
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(210) AL/T/ 2020/79
(220) 29/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu e errët; e verdhë; e kaltër
(732) COMMERCEE CORP SHPK
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, Dyqani
Nr.11 , Tirane – Shqiperi., AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4.
(511) 20 mobilje;mobilje zyre;mobilje shkollore;krevate;tavolina;dyert për mobilje;mobilje
[dekorim];korniza foto;rafte [mobilje];stola [mobilje];rafte per shishe;raftet e
bibliotekave;pllaka pasqyre;dyshekë;dyshekë kashte;dyshekë ajri, jo për qëllime
mjekësore;jastekë ajri, jo për qëllime mjekësore;jastëkë;krevate;shtretër druri.
24 Mbulesa krevati; mbulesa tavoline; batanije per krevat; carcaf dhe kellef; batanije për
kafshët shtëpiake; lecke(rroba); pëlhurat për heqjen e make-up; pëlhura pambuku; mbulesa
per jastek; mbajtësit e perdeve të tekstilit; perde prej tekstili ose plastike; damask;perde per
dyer; material elastik i endur; pëlhurë; pëlhurë për këpucë; pëlhura e imitimit të lëkurës së
kafshëve; pëlhura për përdorim të tekstilit; peshqir fytyre të tekstilit; shajak; pëlhura tekstil
me fije qelqi për përdorim të tekstilit; materialet filtruese të tekstilit; flamuj, jo letre; fanellë
(pëlhurë); shamitë e tekstilit; veshjet e kapelave, të tekstilit, në copë; pëlhura të thurura;
etiketat e leckave; pëlhurë e brendshme; pëlhura mëndafshi për modelet e printimit;
peshqire, jo prej letre; tabela, jo prej letre; tyl; pëlhura tapiceri; kadife; leckë leshi.
35 Sherbime shitje me shumice dhe pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te internetit te
produkteve: Mobilje per shtepi, mobilje zyrash, mobilje restorantesh, mobilje per hoteleri,
aksesore dhe produkte per dekorime te ambienteve te brendshme dhe te jashtme, dysheke te
te gjitha llojeve, krevate. produkte tekstile shtepiake, carcaf, guverta, jorgan, peshqira,
mbrojtese dysheku, jastek, batanije, mobilje per shtepi, mobilje zyrash, mobilje
restorantesh, mobilje per hoteleri, aksesore dhe produkte per dekorime te ambienteve te
brendshme dhe te jashtme; 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
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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; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes
sponsorizimit të ngjarjeve sportive.
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(210) AL/T/ 2020/80
(220) 29/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë; e kuqe, e bardhë
(732) COMMERCEE CORP SHPK
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, Dyqani
Nr.11 , Tirane – Shqiperi., AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahumt Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4
(511) 20 mobilje;mobilje zyre;mobilje shkollore;krevate;tavolina;dyert për mobilje;mobilje
[dekorim];korniza foto;rafte [mobilje];stola [mobilje];rafte per shishe;raftet e
bibliotekave;pllaka pasqyre;dyshekë;dyshekë kashte;dyshekë ajri, jo për qëllime
mjekësore;jastekë ajri, jo për qëllime mjekësore;jastëkë;krevate;shtretër druri.
35 Sherbime shitje me shumice dhe pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te internetit te
produkteve: Mobilje per shtepi, mobilje zyrash, mobilje restorantesh, mobilje per hoteleri,
aksesore dhe produkte per dekorime te ambienteve te brendshme dhe te jashtme, dysheke te
te gjitha llojeve, krevate. produkte tekstile shtepiake, carcaf, guverta, jorgan, peshqira,
mbrojtese dysheku, jastek, batanije, mobilje per shtepi, mobilje zyrash, mobilje
restorantesh, mobilje per hoteleri, aksesore dhe produkte per dekorime te ambienteve te
brendshme dhe te jashtme; 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; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes
sponsorizimit të ngjarjeve sportive.
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(210) AL/T/ 2020/108
(220) 10/02/2020
(540)

WHITE DRINO VALLEY
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) VALLEY
(591)
(732) ERJALBA shpk
Lagjia 18 Shtatori, Gjirokaster Godina 7-kateshe prane Pallatit te Sportit zip code 6002,
AL, AL
(740) Eno Dodbiba
Rr. Naim Frashëri, 60/3, Shk.1 Ap.16, Tirane, Albania
(511) 33 Pijet alkoolike (përveç birrave)
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(210) AL/T/ 2020/129
(220) 19/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Real Estate Agency
(591) BLU; E BARDHË; E VERDHË
(732) FATJON SULKAJ
RRUGA NAIM FRASHËRI, PLL SHKRELI SHPK NR.4, TIRANE, AL
(740) FATJON SULKAJ
RRUGA NAIM FRASHËRI, PLL SHKRELI SHPK NR.4, TIRANE
(511) 36 Shërbimet e agjensisë të pasurive të patundshme; Shërbime të agjencive të
pasurive të patundshme në lidhje me blerjen dhe shitjen e tokave;Marrja me qira e pasurive
të paluajtshme;
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(210) AL/T/ 2020/137
(220) 19/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Larje Tapetesh Express
(591) kafe[gështenjë]; e kuqe; e bardhë
(732) Xhevdet Hoxhaj
Lagjia Babrru, Rruga ''Demokracia'', Ndërtesa nr.291, Kati Përdhe, Kodi Postar 1047,
Paskuqan, Kamëz, AL
(511) 37 Shërbime të pastrimit kimik; pastrimi i tapeteve; marrja me qira e makinave të
pastrimit; riparim veshjesh; dezinfektim; kujdes, pastrim dhe riparim tekstili; marrja me
qira e makinave larëse lavanderi; sherbime të kujdesit, pastrimit dhe riparimit të tapeteve;
rinovim i veshjeve; larja, hekurosja, zbutja dhe riparimi i mallrave të tekstilit për
ripërdorim;
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(210) AL/T/ 2020/213
(220) 12/03/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Office
(591) e bardhë; blu; e verdhë
(732) CooperationPanda
Tsarigradsko Shose Blvd 139 1784 Sofia Bulgaria, BG
(740) Aleksandra Mecaj
Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane., 100
(511) 16 Letër dhe karton; material i shtypur; material për lidhjen e librave; fotografi;
kancelari dhe pajisje zyrash, përveç mobiljeve; ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake;
materiale për vizatim dhe materiale për artistë; furca boje; materiale mësimore dhe
udhëzuese; fletë plastike, filma dhe çanta plastike për mbështjellje dhe paketime; lloji i
printerëve, blloqe të shtypura; Pajisje të zyrës, peshqirë letre, ngjitësa, produkte që merren
me paratë dhe bankat, çanta valute dhe portofola çantash me zinxhir, lidhëset, libralidhëse,
kapëse lidhëse, unaza librash, unaza për varjen e gjetheve lirshëm, mbajtës të kartave të
biznesit, karta biznesi, zile telefonash, kartela, kartela me kapëse, lëng korrektimi, shirit
korrektimi, organizuesa tavolinash, organizuesh sirtarësh, tabaka letrash, organizues
furnizimesh, ndarëse dhe tabaka grumbulluese, skedarë ndalese, rafte qoshesh, shporta
mbeturinash, skedarë revistash, dosje që varen, stenda telefoni, mbajtës lapsash, mbajtës të
kapëseve të letrave, skedarë muri, rafte jashtë tavoline, mbajtëse shënimesh, tabaka
shërbimesh, xhepa muri, kapëse memosh, fletëpalosje me tel memosh, mbajtëse
shenjuesish, shfaqës të kartave të biznesit, mbajtës të të shenjave dhe emrave të tavolinave,
mbajtëse targash, rafte për shfaqjen e revistave dhe broshurave, mbajtës librash në natyrë,
korniza, këmbalec piktori, jastek këmbaleci, zarfe, posta, letër faksi, kuti skedarësh, kuti
kartelash, kuti për ruajtjen e skedarëve, flamuj dhe shënues të faqeve, yje të prera, skedarë
të varur, faqe për ndarjen e indeksit, skedat e indeksit, shpues letre, etiketa, sende të
petëzuara, hapëse letrash, gjilpëra shtypëse, pineska tabele, kapëse letre, vizore, kapëse
magnetike, libra mesazhesh, modelues mesazhesh, tabelë për emrin, letër, mbërthyese letre,
rrotulla letre, stilolapsa, lapsa, rimbushje stilolapsi, rimbushje lapsi, kopjues, mbajtës
librash, skedarë që zgjerohen, skedarë me zinxhir dhe skedarë tavolinash, portofolë, letër
milimetrike, përforcime për mbajtjen e letrave, mbulesa raportesh, shirita gome, blloqe letre
abrazive, shënime vetë-ngjitëse, mbrojtëse fletësh, pajisje transporti, konkretisht shirit,
mbështjellje me flluska dhe materiale të butë ne forme kikirikësh për paketime, kuti,
kartona, film që tërhiqet për mbështjellje, zarfe listash paketimi, qese plastike, tuba për
mbajtjen e letrave të postimit, rrotulla prej letre, mbështjellës poste, letra amballazhi kasapi,
letra shtypi, spango, peceta letre, shirit paketimi, shirita vule, shirita për magazinim,
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shpërndarës shiritash, shirita ngjitës, shirita për të lidhur, shirita maskuese, vula me tituj,
vula me data, rimbushje të bojës së vulës dhe kuti mbushëse, shtresë me bojë për vulat,
blloqe steno, fletore raportimi, blloqe për shënime ligjore, mbajtëse për të shkruar, mbajtëse
për të vizatuar, letra me ngjyra, kalendarë, qese plastike mbeturinash, transparente, shtresa
për tavolinë, tabela mesazhesh, shenja të përgjithshme biznesi, peceta fytyre, hapëse
letrash, ngjitës, ngjitës në formë shkopi, stilolapsa zamkë, stuko ngjitëse të ripërdorshme,
karta indeksi, shirit transparent, pajijse për shpërndarjen e shiritave të tavolinës, lidhëse
librash në formë krehëri, libra për kompozim, staplera elektrikë, letër fotografike, letër
printeri, rimbushje të kalendarit tavolinë, mbështjellës letrash, arka grumbullimi,
shpërndarës për kapëse letre, etiketa, pllaka posteri, karta dhurate.
20 Mobilje, pasqyra, korniza pikturash; enë, jo prej metali, për magazinim ose transport;
kockë e papërpunuar ose gjysmë e përpunuar, bri, kockë balene ose perla; guacka; cibukë;
amber i verdhë; Mobilje zyre, rafte për pallto, tavolina kompjuteri, tavolina biznesi, karroca
shërbimesh, stenda televizive, rafte librash, kabinete për skedarë, skedarë me gërma,
dollapë që mbyllen me kyc, karrige për tavolina, karrige për mysafirë, karrige pune, karrige
që vendosen një mbi një, karrige që palosen, tavolina që palosen, kuzhineta jo metali,
ndalues dere prej plastike, shtresa rrëshqitëse për mobilje, shtresa mbrojtëse për sipërfaqe,
jastëkë mbështetës për shpinën dhe sedilje, këmbë të rregullueshme mobiljesh, mbajtëse të
qarta plastike për shenja prezantimi (badges)
35 Reklamim; manaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; Shërbimet e
katalogut të porosive dhe shërbimet e katalogut në internet në fushën e pajisjeve për zyra,
shërbimet e kompjuterizuara të dyqaneve me pakicë në fushën e pajijseve të zyrave dhe
mobiljeve të zyrave, shërbimeve të dyqaneve me pakicë në fushën e pajisjeve të zyrave dhe
mobiljeve të zyrave që përmbajnë një program nxitës për klientët, krijimin e logove të
korporatave për të tjerët;
shërbime fotokopjuese;
shërbime të shitjes me pakicë që përmbajnë pajisje zyre, makina zyre dhe mobilje zyre.
Raklamim;
Dhënia me qira e hapësirës reklamuese;
Dhënia me qira e kohës së reklamimit në median e
komunikimit; Shpërndarja e materialit reklamues;
Marketingu dixhital;
Marketingu i synuar drejt një audience të caktuar;
Shërbime këshillimi në fushën e marketingut në internet;
Sigurimi i informacionit komercial dhe afarist, veçanërisht përmes faqeve të internetit;
Profilimi i konsumatorit për qëllime komerciale ose marketing;
Prezantimi i mallrave në median e komunikimit, për qëllime të shitjes me
pakicë; Promovimi i shitjeve për të tjerët;
Informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët për zgjedhjen e produkteve dhe
shërbimeve;
Sigurimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
Indeksimi i uebit për qëllime komerciale ose reklamimi;
Sigurimi i informacionit të gjeolokuar në lidhje me mallrat dhe shërbimet, në mënyrë që të
lehtësojë zbulimin dhe / ose blerjen e tyre për konsumatorët.
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(210) AL/T/ 2020/225
(220) 19/03/2020
(540)

BONOSTA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) (526 )
(591)
(732) MAKPHARM D.O.O.
Folnegovićeva 1/A 10000 Zagreb Croatia, HR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 5 Preparate farmaceutike për trajtimin e osteoporozës; Preparate farmaceutike.
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(210) AL/T/ 2020/234
(220) 25/03/2020
(540)

REGENT
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Regent Hospitality Worldwide, Inc
Ugland House, P.O. Box 309, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, IS
(511) 39 Shërbime të anijeve të lundrimit (cruise ship); shërbime të transportimit të
pasagjerëve me anije; shërbime të organizimit të udhëtimeve; shërbime të rezervimit të
transportit.
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(210) AL/T/ 2020/237
(220) 27/03/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) BUSINESS; TRAVEL
(591)
(732) Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Tower, Airport Road P.O. Box 22550, Doha, QA, QA
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 35 Shërbime reklame, përfshirë menaxhimin, funksionimin, organizimin dhe
mbikëqyrjen e zbritjeve dhe stimujve të klientëve, biznesit dhe korporatave; shërbimet e
regjistrimit të anëtarësisë së klubit; promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve me
anë të një programi zbritjesh dhe një program çmimesh nxitëse përmes të cilit jepen pikë
blerjeje për blerjet e bëra nga abonentët e shitjeve ose udhëtimet e bëra të kryera nga
anëtarët e regjistruar, të cilët më pas mund të rimbursohen për mallra dhe udhëtime.
39 Transportimi ajror i udhëtarëve, i pakove, i korespondencës, i ngarkesës dhe i transportit
të mallrave; shërbime ajrore të specializuara të kryera si pjesë e një programi për pasagjerët
që fluturojnë shpesh, domethënë udhëtim ajror falas, përmirësimi i vendeve ulëse, kontrolli
me përparësi i biletave (check-in), përshëndetjet e veçanta nga ana e shoqërisë për klientët
në pikat e kontrollit dhe në avion, oferta udhëtimi të veçanta në hotele dhe në marrjen me
qira të makinave, dhe çmime udhëtimesh që konsistojnë në ulje sipas miljeve të kryera;
shërbime të turneve të udhëtimeve, domethënë, organizimi i paketave turistike, organizimi i
turneve të udhëtimit; rezervimi kompjuterik dhe biletat elektronike (pa letër) i shërbimeve
të transportit ajror.
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(210) AL/T/ 2020/264
(220) 09/04/2020
(540)

DREAMLAB
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Vodafone Group Plc
Vodafone House, The Connection, RG14 2FN Newbury, Berkshire, United Kingdom, UK
(511) 9 Aplikacione software të shkarkueshme (aplikacione); Aplikacione celulare;
Software kompjuterike; Software aplikacioni; Software lojrash; Publikime të shkarkueshme
me objekt kërkimin mjekësor, provat e medikamenteve, provat mjekësore dhe provat
shkencore; Publikime të shkarkueshme me objekt shëndetin, dietën, ushqimin, kancerin dhe
parandalimin e kancerit; Aplikacione software për telefona smart (smart phones), të
shkarkueshme; Software aplikacioni për telefona smart (smart phones); Software
aplikacioni kompjuterik për TV; Software aplikacioni për shërbime të informatikës cloud
(cloud computing); Software kompjuterike për aplikacion dhe integrim të bazës së të
dhënave; Aplikacione celulare të shkarkueshme për transmetimin e informacionit;
Aplikacione celulare të shkarkueshme për transmetimin e të dhënave; Software
kompjuterike që ndihmojnë kompjuterët në vendosjen e aplikacioneve paralele dhe kryerjen
e llogaritjeve paralele; Software aplikacioni që ndihmon kompjuterët në vendosjen e
aplikacioneve paralele dhe kryerjen e llogaritjeve paralele; Aparate të komunikimit të të
dhënave; Marrës të të dhënave celulare.
38 Shërbime për ndarjen e kohës për aparatet e komunikimit;Ofrim aksesi në bazat e të
dhënave;Komunikime nëpërmjet telefonave celular;Transmetimi online i të dhënave (data
streaming);Transmetimi i të dhënave;Transmetimi i të dhënave për të tjerët;Komunikime
elektronike të të dhënave;Shkëmbimi i të dhënave elektronike;Zëvendësimi i të dhënave
elektronike;Shërbime të zëvendësimit të të dhënave elektronike [EDI];Shërbime të
ndërlidhjes së të dhënave bankare;Shërbime për dërgimin dhe marrjen e
mesazheve;Dërgimi dhe marrja e mesazheve elektronike;Transmetimi i të dhënave me
mjete elektronike;Transmetimi elektronik i mesazheve, të dhënave dhe
dokumentave;Shkëmbimi elektronik i të dhënave të ruajtura në bazat e të dhënave të
aksesueshme nëpërmjet rrjeteve telekomunikuese.
42 Kërkime mjekësore; Kërkime shkencore; Software si një shërbim (SaaS); Shërbime
kërkimore; Pritja e faqeve kompjuterike (websites); Ofrimi online i software-it që nuk
mund të shkarkohet (ofruesi i shërbimit të aplikacionit); Ofrimi i informacionit në lidhje me
analiza industriale dhe shërbime kërkimore; Ofrimi i informacionit online në lidhje me
analiza industriale dhe shërbime kërkimore; Kërkime shkencore për qëllime mjekësore në
fushën e sëmundjeve kancerogjene; Shërbime dhe software pritëse si një shërbim dhe
marrje me qira e software; Shërbime të ofruesit të shërbimeve të aplikacionit (ASP),
konkretisht, pritjen e software-ve kompjuterike të të tjerëve; Ofrimi i informacionit dhe
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këshillave kërkimore mjekësore dhe shkencore në lidhje me lehtësimin, diagnostikimin,
parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe kushteve mjekësore; Shërbime për ndarjen e
kohës për aparatet e përpunimit të të dhënave; Shërbime lehtësuese për ndarjen e kohës së
kompjuterit (Ofrimi i -); Kërkime biologjike, kërkime klinike dhe kërkime mjekësore;
Kërkime shkencore në fushën e mjekësisë sociale.

(210) AL/T/ 2020/269
(220) 16/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Parfumery; Since; 2004;
(591) e verdhë në gold; kafe
(732) BEAUTY INVESTMENTS
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga " Medar Shtylla", Ndertesa nr.19, kati i I., AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1
(511) 3 letër zmeriluese;lëndë gërryese;ngjitëse për vendosjen e flokëve fallco;ngjitëse për
vendosjen e qerpikëve fallco;ngjitëse për qëllime kozmetike;locion pas rruajtjes;preparate
aromatizuese të ajrit;difuzorë aromatizues të ajrit;vaj bajame;sapun bajame;qumësht bajame
për qëllime kozmetike;preparate aloe vera për qëllime kozmetike;gurë shap (lëndë
regjëse);rrëshirë peme, qelibar;amoniak (detergjent);sapun kundër djersitjes;preparate
kundra djersës;preparate antistatike për qëllime shtëpiake;aromatizues (vajra
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esenciale);astrigjente për qëllime kozmetike;esencë badiane;balsame, për qëllime jomjekësore;baza për parfume lulesh;kripra banje, jo për qëllime mjekësore;preparatet për
banjën, jo për qëllime mjekösore;bojra për mjekrën;maska bukurie;vaj bergamoti;kripëra
zbardhuese;sodë zbardhuese;dekolorantë për qëllime kozmetike;dekolorues për përdorim
shtëpiak;spërkatës për frymëmarrje të freskët;shirit për frymëmarrje të freskët;preparate
frymëmarrje të freskët për higjiene personale;aromatizues për torta [vajra
esenciale];sapun;ajër i presuar për qëllime pastrimi;karbite metalesh [gërryes];preparate
kimike pastruese për përdorim shtëpiak;shkumës pastrues;preparate pastrimi;preparate për
pastrimin e protezave;pastrues për qëllime të higjienës personale, jo mjekësore;qumësht
pastrues për qëllime të higjienës personale;pëlhura të ngopura me detergjent për
pastrim;dyll i përdorur për ngjyrimin dhe pastrimin e dyshemesë së drurit;preparate
kolagjeni të përdorura për qëllime kozmetike;ngjyrues per qëllime tualeti;ngjyra - Iëndë
kimike për ndriçimin e ngjyrave për qëllime shtëpiake [lavanderi];preparate për heqjen e
ngjyrave;zmeril [gërryes];preparate kozmetike për vaska;preparate kozmetike për
qerpikët;paketa kozmetike;lapsa kozmetikë;kremra kozmetikë;preparate kozmetike per
kujdesin e lëkurës;bojra kozmetike;preparate kozmetike për qëllime dobësimi;kozmetikë
për kafshët;produkte kozmetike;produkte kozmetike për fëmijët;shkopinj pambuku për
qëllime kozmetike;pambuk për qëllime kozmetike;kremra / dyll për lekurë;mjete dekorative
për qëllime kozmetike;pastrues të tjerë përveç atyre në proçesin e prodhimit;xhel per
zbardhim e dhëmbëve;paste dhëmbësh*;pastrues proteza;sapun deodorant;deodorant për
njerëzit ose kafshët;deodorant për kafshët shtëpiake;preparate për depilim;dyll për
depilim;preparate kundër shtresave gëlqerore;detergjentë përveç përdorimit në operacionet
prodhuese dhe për qëllime mjekësore;diamantinë [gërryes];preparate dushi për qëllime
personale sanitare ose deodorante[produkte tualeti];shampo kimike*;preparate pastrimi në
të thatë;Iëndë tharëse për pjatalarësen;kolonjë;letër zmerile;copë zmerile;letër
zmeriluese;vaj cedri;vaj esencial limoni;vaj , esencial i qitros;esenca eterike;vajra
esenciale;ekstrakt lulesh [parfum];larës per sytë, jo për qëllime mjekësore;produket
kozmetike per vetullat;lapsa per vetullat;zbutës rrobash;qerpikë fallco;thonj fallco;aroma
për pije [vajra esencash];pastrues dyllë dyshemeje [preparate krues];dyll për
dyshemenë;aromatizues
ushqimesh
[vajra
esencash];preparate
për
tymosje
[parfume];preparate lustruese;vaj gultheria;masë e lëngëzuar e përdorur në parfumeri;copë
xhami [pëlhurë abrasive];produkte me bazë vajore për qëllime kozmetike;locione për
flokët*;bojëra për flokët;produkte për flokët me onde;balsam për flokët;
35 Sherbime te reklamimit dhe tregetimit te artkujve qe i perkasin kozmetikes dhe kujdesit
per bukurine e njerezve, si pasta dhembesh dhe produkte per higjenen e gojes, parfumeri,
esenca vajore, aromatizues trupi dhe ambienti, preparate pastruese dhe kuruese per
bukurine personale, si locione trupi dhe flokesh, penela sysh, lapsa, buzekuqe, pudra, mjete
dore per perdorim ne kujdesin e bukurise, si piskatore, prefse thonjsh, lima, gershera,
kthyese qerpikesh, sfungjere per hapjen e make-up, furca make-up, tel dhe mjete per
depilim, pasqyra dore, sfungjera trupi, krehera, kruajtese veshesh, kondome, gure per
thembrat, kapese flokesh, canta kozmetike, qerpike artificiale, thonj artificiale, pambuk per
pastrimin e fytyres, furca per tone sysh.
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(210) AL/T/ 2020/317
(220) 21/04/2020
(540)

LUCKY STRIKE AQUA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) British American Tobacco (Brands) Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington DE 19808-1674, United States, US
(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).
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(210) AL/T/ 2020/327
(220) 30/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe; e zezë; BE000;231F20; BE1E2D
(732) Fondi Shqiptar per Zhvillimin e Diaspores
Rr.''Vilat Gjermane'', Vila nr.5, 1001, Tirane Shqiperi, AL
(511) 38 Sherbime agjenci lajmesh ;Sherbim komunikimi i ofruar nga mjete
elektronike;agjenci lajmesh elektronike online.
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(210) AL/T/ 2020/330
(220) 04/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Reign Beverage Company LLC
1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, USA, US
(511) 32 Pije joalkoolike, përfshirë pije të gazuara dhe pije energjike; shurupe,
koncentrate, pluhura dhe preparate për bërjen e pijeve, përfshirë pijet e gazuara dhe pijet
energjike; birrë.
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(210) AL/T/ 2020/363
(220) 20/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë; e verdhë; e bardhë; e kuqe
(732) Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany, DE
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. C, Nr.21/1, Tirane
(511) 1 Ngjitësa për përdorim në industri; rrëshira të papërpunuara dhe sintetike.
16 Ngjitësa për përdorim shtëpiak; ngjitësa për qëllime kancelarie.
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(210) AL/T/ 2020/368
(220) 22/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) AGRO
(591) e bardhë; jeshile;
(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) 1 Preparate për rregullimin e rritjes së bimëve; albumin [lende e pare per perdorim
ndaj kafshëve ose perimeve]; pleh organik; preparate kimike për të parandaluar sëmundjet
që prekin bimët e hardhisë; preparate kimike për të parandaluar sëmundjet që prekin bimët
e drithërave; kimikate për përdorim në pylltari, me përjashtim të fungicideve, herbicideve,
insekticide dhe paraziticide; sheqer diabetik artificial [preparatet kimike]; përgatitjet
bakteriale, të ndryshme nga përdorimi mjekësor dhe veterinar; preparate bakteriologjike për
acetifikim; preparate bakteriologjike, të ndryshme nga përdorimi mjekësor dhe veterinar;
bazat [preparatet kimike]; nënproduktet e përpunimit të drithërave për qëllime industriale;
karbolineum për mbrojtjen e bimëve; disulfid karboni; karbonate; acid karbonik; hidrat
karbonik; kazeinë për industrinë ushqimore; celulozë; substanca kimike për ruajtjen e
ushqimeve; preparate kimike për të parandaluar myk;
preparate kimike për të parandaluar plagë gruri; preparate enzimatike per industrine
ushqimore; enzimat për industrinë ushqimore; plehra; materiale filtruese të substancave
bimore; miell per qellime industriale; lule e squfurit për qëllime kimike; gjenet e farës për
prodhimin bujqësor; glukozë për industrinë ushqimore; gluten për industrinë ushqimore;
dylli i shartimit për pemë; mastik shartimi për pemë; pleh artificial; hormonet për nxitjen e
pjekjes së frutave;
kimikate hortikulturore, me përjashtim të fungicideve, herbicideve, insekticideve dhe
paraziticideve; kimikate industriale; laktozë për industrinë ushqimore; laktozë për qellime
industriale; fermentime qumështi për qëllime kimike; plehra azotike; pektin për industrinë
ushqimore; fosfat [plehra]; proteina për përdorim në prodhim; proteina për përdorim në
prodhimin e shtesave ushqimore; proteina për industrinë ushqimore;
substancat ruajtëse të farës; preparatet e kondicionimit të tokës;
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blozë për qëllime industriale ose bujqësore; antioksidantë për përdorim në prodhim;
antioksidantë për përdorim në prodhimin e shtesave ushqimore; preparatet e karbonit të
kafshëve; alginates për industrinë ushqimore.
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 per perdorim ne sektorin e bujqesise,
preparate për rregullimin e rritjes së bimëve 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.
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(210) AL/T/ 2020/420
(220) 02/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu
(732) Adion Gorani
Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Tish Daija, Hyrja 2, Ap 18, Kati 3, Tirane - Shqiperi., AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E,Kati 2, Ap 4
(511) 35 Mbledhjen bashke, për përfitimin e të tjerëve, të një shumëllojshmëri mallrash
(duke përjashtuar transportin e tyre), duke u dhënë mundësi klientëve të shohin dhe blejne
me lehtësi ato mallra, shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet e shitjes me pakicë,
dyqanet me shumicë, përmes makinave shitëse, katalogë të porosive me postë ose me anë të
mediave elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve
televizive; 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; 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;
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; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare
dhe furnizimet mjekësore; optimizimi i motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve;
hartimi i materialeve reklamuese; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes
sponsorizimit të ngjarjeve sportive; marketing; demonstrim i mallrave; asistencë për
menaxhim komercial apo industrial; shpërndarja e mostrave; reklamimi / publiciteti;
marredheniet me publikun; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese
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(210) AL/T/ 2020/422
(220) 02/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) bad
(591) e bardhë; e zezë
(732) SE&AN
DURRES Autostrada Durres Tirane, kompleksi i magazinave emertuar Euro Biznes 2016,
AL
(740) Selaudin Sulejmani
Rruga Emin Duraku pll 6/1
(511) 25 Veshmbathje, këpucë, atlete, cizme, fustane, sandale, pallto, xhupa, bluza,
këmisha, pantallona
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(210) AL/T/ 2020/487
(220) 19/06/2020
(540)

F.P.W
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) DREAM PHARMA
TIRANE, TEODOR KEKO PALLATI ALES SHK2 AP 2, AL
(740) OLETA ZGURI
TIRANE, TEODOR KEKO PALLATI ALES SHK2 AP 2
(511) 5 SUPLEMENTE USHQIMORE, MULTIVITAMINA
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(210) AL/T/ 2020/488
(220) 19/06/2020
(540)

FERTIL PRO
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) DREAM PHARMA
TIRANE, TEODOR KEKO PALLATI ALES SHK2 AP 2, AL
(740) OLETA ZGURI
TIRANE, TEODOR KEKO PALLATI ALES SHK2 AP 2
(511) 5 SUPLEMENTE USHQIMORE, MULTIVITAMINA
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(210) AL/T/ 2020/524
(220) 30/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu e errët; e kuqe
(732) JETNOR ALIMETI
Rruga '' Konferenca e Pezës'', Tiranë, AL

(511) 25 Veshje, këpucë, Kapele; Fustane; bluze; doreza; xhaketa [veshje];veshje të gatshme;
pantallona; kostume; fanellat [veshje]; kravatë; sandale; shalle; pantofla; fanella sportive;
këpucë sportive; mbathje; uniforma; këmisha me mëngë të shkurtra; çorape; pulovra; jelekë;
veshje plazhi
35 Prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me shumicë e pakicë për
produkte si: Veshje të të gjitha llojeve, kepuce. produkte tekstile; sigurimi i një tregu online për
blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; ndihmë për menaxhimin e biznesit; konsulencë
për organizimin e biznesit; ; promovimin e shitjeve për të tjerët; organizimi i panaireve tregtare
për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose
reklamuese; demonstrim i mallrave; dizenjimi i materialeve reklamuese; shpërndarjen e
materialit reklamues; shërbimet e ekspozimit për qëllime reklamimi; studime tregu;
reklamim/publicitet;shërbimet e agjencisë së reklamave / shërbimet e agjencive publicitare;
Dhenie me qira e hapësirave reklamuese; 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; marrëdhëniet me publikun; dhenie me qira
materiale publicitare; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për
biznese të tjera]; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; sigurimin e informacionit të
biznesit nëpërmjet një faqe online (web site)
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(210)AL/T/ 2020/530
(220) 01/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) OPTIKA; KLINIKA; OPTIKA;
SHIKO QARTE
(591) kafe; e bardhë
(732) Majlinda KRONI
Tirane, Godina 1, dyqani 13, ish-fusha e
Aviacionit, ZKB8210, AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 35 Shitje me shumice dhe me
pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit
apo programeve televizive te produkteve
si: syze optike, syze dielli, xhama per
syze, skelete per syze, kellef dhe mbajtese
per syze, mbeshtetese dhe reklama per
syze, zinxhire per syze, lente te kontaktit
dhe kuti/kellef per lente kontakti;
organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale ose reklamuese; demostrimi i
mallrave.
44 Sherbime mjeksore; shërbime
okulistike;
shërbimet
e
analizave
mjekësore për qëllime diagnostikuese dhe
trajtimi të ofruara nga laboratorët
mjekësore; shërbime të mjekësisë
alternative.
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(210) AL/T/ 2018/198
(540) Diambe Market
(732) DIAMBE SHPK
Autostrada Durres-Tirane km5, Katundi i Ri, Fllake, Durres, Shqiperi, (Kodi Postar 2017),
AL
(151) 07/07/2020
(180) 01/03/2028
(111) 20763
(300)
(510) 35,
(526) Market
(591) -Blu; e kuqe; e bardhë
(740) Eralda Gjakova
Durres, Lagja 11 Rruga Aleksander Goga

(210) AL/T/ 2018/1084
(540) Castro
(732) G&G Tobacco
Rruga Dhaskal Tod'hri, nr 35, Kashar, Yzberisht, Tirane, AL
(151) 02/07/2020
(180) 30/10/2028
(111) 20757
(300)
(510) 34,
(526)
(591) (740) Blerta NESHO
Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6, Tiranë
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(210) AL/T/ 2019/72
(540) Mei REALTY
(732) Best Invest
Rruga "Abdi Toptani" Nr.1/202, Tiranë, AL
(151) 02/07/2020
(180) 24/01/2029
(111) 20760
(300)
(510) 36,
(526) Realty
(591) -Turquoise (Gure kali) Kodi: #1f93a5; Portokalli Kodi: #f9b233
(740) Ematilda Bici
Rruga "Myftar Gerbolli" banesa Nr.69

(210) AL/T/ 2019/77
(540) AVIOALB SERVICES
(732) Gentjan Kole
Rruga "Mine Peza", P.34, Ap.87, Tirane, AL
(151) 01/07/2020
(180) 25/01/2029
(111) 20751
(300)
(510) 35, 37 39,
(526) SERVICES
(591) -blu e erret; e gjelbetr (ne nuanca te bojeqiellit)
(740) Gentjan Kole
Rruga "Mine Peza", P.34, Ap.87, Tirane

(210) AL/T/ 2019/111
(540) M MYSTIC
(732) Arbër Nikolli
Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, rruga "Perlat Rexhepi", pallati nr.1, shkalla 2, kati I pare, AL
(151) 02/07/2020
(180) 06/02/2029
(111) 20758
(300)
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(510) 43,
(526)
(591) -E verdhë; e zezë
(740) Nertil Qatja
Rr. Jordan Misja, Gener 2, Nd.172, Hyrja 16, Ap.34, Tirane

(210) AL/T/ 2019/342
(540) Berlintexx Home
(732) Mode West shpk
Fshati Katund i ri, Godine 2 kateshe, prane Peugeot, Njesia Administrative Kashar, Tirane.,
AL
(151) 02/07/2020
(180) 04/04/2029
(111) 20759
(300)
(510) 35,
(526) Berlin; Home
(591) -Jeshile; e zezë
(740) Kujtim Qershori
Rruga ''Skender Kosturi'', nd 3, H1, Kat 2, Njesia Bashkiake nr 9, Tirane

(210) AL/T/ 2019/448
(540) Etour Travel Agency
(732) Ilda Aliko
Blv.Bajram Curri, Lulishte ''Cajupi", Pallati ''1 Maj'', Nr.8, Tirane, AL
(151) 01/07/2020
(180) 09/05/2029
(111) 20749
(300)
(510) 39 43,
(526) Travel; Agency
(591) -blu; bojëqielli; portokalli; e bardhë
(740) Ilda Aliko
Blv.Bajram Curri, Lulishte ''Cajupi", Pallati ''1 Maj'', Nr.8, Tirane
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(210) AL/T/ 2019/575
(540) TIRANA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
(732) Agron Domi
Njesia Bashkiake Nr.5, Pall.1 Maji, Shk.18/54, 1022 Tiranë, AL
(151) 02/07/2020
(180) 19/06/2029
(111) 20761
(300)
(510) 41,
(526) TIRANA; INTERNATIONAL; FILM; FESTIVAL
(591) -e bardhe; e kuqe; e zeze
(740) Agron Domi
Njesia Bashkiake Nr.5, Pall.1 Maji, Shk.18/54, 1022 Tiranë

(210) AL/T/ 2019/684
(540) BOOMBASTIC
(732) Şölen Çikolata Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil Gaziantep-Turkey, TR
(151) 07/07/2020
(180) 24/07/2029
(111) 20764
(300)
(510) 30,
(526)
(591) -bardh e zi
(740) Evis Zaja
Rr. Reshit Petrela, Tirane
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(210) AL/T/ 2019/698
(540) Erzeni Amanter
(732) ERZENI
Berat, Kutalli Samatci, Fshati Samatice, Lagjia ''Qender" rruga Kryesore, AL
(151) 02/07/2020
(180) 31/07/2029
(111) 20756
(300)
(510) 29,
(526) I stazhornuar; per; 15; muaj; milk; since 1992
(591) -kafe; bojeqielli; e kuqe; blu; jeshile
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba" Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1

(210) AL/T/ 2019/765
(540) ZA FEST
(732) Vlashent Sata
Rr.Elbasanit, Pll. Tershana 2, Shkalla 1 ap 44, AL
(151) 01/07/2020
(180) 04/09/2029
(111) 20748
(300)
(510) 41,
(526)
(591) -e zeze; e bardhe
(740) Vlashent Sata
Rr.Elbasanit, Pll. Tershana 2, Skalla 1 ap 44

(210) AL/T/ 2019/828
(540) flexoALB FA FoodPack & Label Priting
(732) FLEXO ALB SHPK
Autostrada Fier-Lushnje, Karbunare e Madhe, ish Uzina e Plasmasit, Lushnje -Shqiperi,
AL
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(151) 02/07/2020
(180) 16/09/2029
(111) 20762
(300)
(510) 16, 35 40,
(526) ALB; FoodPack & Label Printing
(591) -E zezë; e kuqe; e verdhë; jeshile; bojëqielli; blu; mavi; rozë; portokalli; kafe
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4

(210) AL/T/ 2019/845
(540) "e"nterprise
(732) Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive St. Louis, Missouri 63105, US
(151) 02/07/2020
(180) 23/09/2029
(111) 20754
(300)
(510) 12, 35, 37 39,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/893
(540) Hospitality and Tourism Academy
(732) Gladiola Dona
Rruga Vaso Pasha, Pallati Nr.13/1, Njesia Bashkiake Nr.5, kati i dyte, apartamenti 1,
Tirane, AL
(151) 07/07/2020
(180) 03/10/2029
(111) 20767
(300)
(510) 41,
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(526) Hospitality, Tourism, Academy
(591) -e bardhe, e zeze, e gjelber
(740) Aleksandra Mecaj
Rruga Reshit Çollaku, Pall. Shallvareve, Shk.5, Ap, 70/4, Tirane

(210) AL/T/ 2019/894
(540) Mentor.al
(732) Gladiola Dona
Rruga Vaso Pasha, Pallati Nr.13/1, Njesia Bashkiake Nr.5. kati dyte, apartamenti 1, Tirane,
AL
(151) 07/07/2020
(180) 03/10/2029
(111) 20765
(300)
(510) 35,
(526) Shenja R ne rreth; "al"; "Accelerating your success"
(591) -e bardhe; gri; e kalter
(740) Aleksandra Meçaj
Rr. Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk. 5, Ap. 70/4, Tiranë, 100

(210) AL/T/ 2019/897
(540) NEX
(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan, Guangdong, China, CN
(151) 02/07/2020
(180) 04/10/2029
(111) 20755
(300)
(510) 9,
(526)
(591) (740) Arben Kryeziu
Rruga ''Idriz Dollaku'', P.5, Shk.2, Ap.39, Tiranë, Kutia Postare 8198/AL
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(210) AL/T/ 2019/935
(540) HEG'S
(732) SHTARO SH.P.K
Lagjja nr.11, Sheshi Nako Spiro, godine private nr.1, kati 1, Durres, AL
(151) 07/07/2020
(180) 21/10/2029
(111) 20770
(300)
(510) 11,
(526)
(591) -JESHILE E HAPUR; JESHILE E ERRET; E BARDHE
(740) Ndriçim Selba
Rr. Mihal Duri, Pall.69, Zyra 11, Tirane

(210) AL/T/ 2019/936
(540) Visage
(732) Cipi 07 shpk
Rruga e Kavajës, Pranë ish-fabrikës së Bukës, Tiranë, AL
(151) 07/07/2020
(180) 21/10/2029
(111) 20769
(300)
(510) 3,
(526) Color; neo; hair fashion; 20 Auburn; Keratin dhe Argan oil for new color style; and
silk protection
(591) -E kuqe; vishnje; e bardhë; kafe; e artë
(740) Sonila ELEZI
Bulevardi "At gjergj Fishta", Kulla 3, Kati VI, Ap. 29, Tirane
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(210) AL/T/ 2019/939
(540) Vadis
(732) Cipi 07 shpk
Rruga e Kavajës, Pranë ish-fabrikës së Bukës, Tiranë, AL
(151) 07/07/2020
(180) 21/10/2029
(111) 20768
(300)
(510) 3,
(526) Shaving cream
(591) -E bardhë; jeshile e hapur
(740) Sonila ELEZI
Bulevardi "At gjergj Fishta", Kulla 3, Kati VI, Ap. 29, Tirane

(210) AL/T/ 2019/949
(540) Era's Bio Shop
(732) Pranvera Sula
Rruga ''Jordan Misja'', Zona 7, Tirane, AL
(151) 13/05/2020
(180) 25/10/2029
(111) 20566
(300)
(510) 3 35,
(526) Bio; Shop
(591) -Jeshile; bojeqielli; e bardhe
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba" Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1

(210) AL/T/ 2019/957
(540) ALFADOX
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HRVATSKA, HR
(151) 07/07/2020
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(180) 28/10/2029
(111) 20773
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania)

(210) AL/T/ 2019/1070
(540) EAGLE
(732) The Goodyear Tire & Rubber Company
200 innovation Way, 44316 Akron, Ohio, U.S.A., US
(151) 07/07/2020
(180) 11/12/2029
(111) 20771
(300)
(510) 12,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati
Gener
2,

(210) AL/T/ 2019/1073
(540) SPECIAL SOUVLAKI
(732) SPECIAL SOUVLKI Rruga
''LABINOTI'' nr.9, Tirane, AL
(151) 07/07/2020
(180) 12/12/2029
(111) 20766
(300)
(510) 43,
(526) Special; Souvlaki

Shk.

C,

Nr.21/1,

Tirane
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(591) -kafe; e kuqe
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1

(210) AL/T/ 2019/1085
(540) P Premium Travel
(732) Premium Media shpk
Njesia Bashkiake Nr.10, Rruga Shyqyri Berxolli, Ambient Sherbimi Nr.28, Seksioni B,
Akset D-H dhe 1-3, kati +1, Tiranë., AL
(151) 14/07/2020
(180) 18/12/2029
(111) 20781
(300)
(510) 38,
(526) travel
(591) -e zezë
(740) Albana Laknori
Rr. Myrteza Deliu, Pall.Ndregjoni, 1040, Apt.36, Linze

(210) AL/T/ 2019/1087
(540) PARTIX
(732) Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen, Germany, DE
(151) 07/07/2020
(180) 18/12/2029
(111) 20772
(300)
(510) 1 5,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.

C,

Nr.21/1,

Tirane
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(210) AL/T/ 2020/18
(540) Marcela Lati
(732) GERALDINA SPOSA
RR.''RESHIT ÇOLLAKU'', PALLATET SHALLVARE, SHK.6, TIRANE, AL
(151) 13/07/2020
(180) 08/01/2030
(111) 20780
(300)
(510) 35,
(526) wedding shoes
(591) -Bezhe; ngjyre floriri
(740) MARÇELA PEZA
RR.''RESHIT ÇOLLAKU'', PALLATET SHALLVARE, SHK.6, TIRANE

(210) AL/T/ 2020/34
(540) spoonbill nest
(732) Elite Travel D.M.C
Rruga Kozma Naska, Elbasan 3001, Albania, AL
(151) 02/07/2020
(180) 17/01/2030
(111) 20752
(300)
(510) 41,
(526)
(591) -Blu e errët; Blu e çelët
(740) Doret Kotherja
Rr Beqir Dardha, Pallati 77/2, Shkalla 1, Kati 4, Ap 10. Elbasan 3001, Albania
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(210) AL/T/ 2020/66
(540) ATRIUM HOTEL
(732) ARJAN ÇELIKU
Njësia Administrative Petrelë, Fshati Stërmas, Godinë 2 Katëshe, ZK. 3517, Nr. Pasurisë
88/24, Vol.3, Faqe 36, Tiranë, AL
(151) 02/07/2020
(180) 24/01/2030
(111) 20753
(300)
(510) 43,
(526) HOTEL; ***
(591) -Blu (Oxford Blu); Gold
(740) Moreno Malevi
Blloku "1 Maji", Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/83
(540) ME TY DUA TE FLE
(732) COMMERCEE CORP SHPK
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, Dyqani
Nr.11 , Tirane – Shqiperi., AL
(151) 01/07/2020
(180) 29/01/2030
(111) 20750
(300)
(510) 20, 24 35,
(526)
(591) (740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4.
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DISENJO INDUSTRIALE TË
DEPOZITUARA
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( 21 ) AL/I/ 2019/7
( 22 ) 10/10/2019
( 54 ) Shishe 0.55 liter pervmbajtjen e ujit mineral
(30)
( 73 ) "ACQUA PRIMA" SHPK / Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, Pallati Nr.1,
Kati 1 , AL
(71)
(51)
(55)
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( 21 ) AL/I/ 2019/8
( 22 ) 10/10/2019
( 54 ) Shishe 0.57 liter per mbajtjen e ujit mineral
(30)
( 73 ) "ACQUA PRIMA" SHPK / Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, Pallati Nr.1,
Kati 1 , AL
(71)
(51)
(55)
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( 21 ) AL/I/ 2019/9
( 22 ) 10/10/2019
( 54 ) Shishe 0.52 liter per mbajtjen e ujit mineral
(30)
( 73 ) "ACQUA PRIMA" SHPK / Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, Pallati Nr.1,
Kati 1 , AL
(71)
(51)
(55)
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( 21 ) AL/I/ 2019/10
( 22 ) 21/10/2019
( 54 ) kapese bizhuterie
(30)
( 73 ) Pirro shpk / Rruga ''Gjin Bue Shpata'', 5/1, Tirane, AL
(71)
(51)
(55)

71

Buletini i Pronësisë Industriale

72

Buletini i Pronësisë Industriale

73

Buletini i Pronësisë Industriale

74

Buletini i Pronësisë Industriale

( 21 ) AL/I/ 2019/11
( 22 ) 21/10/2019
( 54 ) kapese bizhuterie
(30)
( 73 ) Pirro shpk / Rruga "Gjin Bue Shpata'' , 5/1, Tirane, AL
(71)
(51)
(55)
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( 21 ) AL/I/ 2019/12
( 22 ) 21/10/2019
( 54 ) kapese bizhuterie
(30)
( 73 ) Pirro shpk / Rruga ''Gjin Bue Shpata'', 5/1, Tirane, AL
(71)
(51)
(55)
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( 21 ) AL/I/ 2019/13
( 22 ) 21/10/2019
( 54 ) kapese bizhuterie
(30)
( 73 ) Pirro shpk / Rruga "Gjin Bue Shpata'' , 5/1, Tirane, AL
(71)
(51)
(55)
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( 21 ) AL/I/ 2019/14
( 22 ) 21/10/2019
( 54 ) Motiv dekorativ,ornament
(30)
( 73 ) Pirro shpk / Rruga "Gjin Bue Shpata'' , 5/1, Tirane, AL
(71)
(51)
(55)
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DISENJO INDUSTRIALE TË
REGJISTRUARA
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( 21 ) AL/I/ 2019/15
( 22 ) 04/12/2019
(54) 1C
(11) 274
( 15 ) 15/07/2020
(30) 006567152-0001 05/06/2019 EM ;006567152-0002 05/06/2019 IT
(73) ALVIERO MARTINI S.p.A.
/ Via Filippo Argelati, 1/A
20143 MILANO
, IT
(72)
( 18 ) 04/12/2024
(51)
(55)
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REFUZIME PER MOSPLOTESIM
FORMALITETESH
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( 210 ) AL/T/ 2020/24
(540)

( 732 ) RealBookers shpk
Rruga ''Muhamet Deliu'' Nr.pasurie 197-68-N4, Zona Kadastrale 2460, Dajt, Tirane, AL
( 591 ) -E bardhë; e verdhë
( 740 ) Irma CAMI
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" , shkalla 5, apt.25, Tirane
(511)

93

