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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.

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

AF
AL
DZ
AI
AG
AR
AW
AU
AT
BS
BH
BD
BB
BY
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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
Djibouti / Xhibuti
DJ
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
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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
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FJ
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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
Lesotho / Lesoto
Liberia / Liberia
Macau / Makau
Madagascar / Madagaskari
Malawi / Malavi
Malaysia / Malaizia
Maldives / Maldives
Mali / Mali
Malta / Malta
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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
LS
LR
MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
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Marshall Islands / Ishujt Marshall
Mauritania / Mauritania
Mauritius / Mauritius
Mexico / Meksika
Monaco / Monako
Mongalia / Mongolia
MN
Montserrat / Montserrati
Morocco / Maroku
Mozambique / Mozambiku
Myanmar / Myanmar
Namibia / Namibia
NA
Nauru
NR
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
Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe ST
Saudi Arabia / Arabia Saudite
Senagal / Senegali
Seychelles / Sejshellet
SC Sierra Leone / Sierra Leone
SL
Singapore / Singapori
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MH
MR
MU
MX
MC
MS
MA
MZ
MM
Nauru
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
SA
SN

SG

/

Sao
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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
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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
(210) AL/T/ 2019/424
(220) 04/03/2020
(540)

VIVACOM
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
BULGARIAN
TELECOMMUNICATIONS COMPANY
EAD
115i,Tsarigradsko shoes Blvd., 1784Sofia,
Bulgaria,
BG
(740) Eni Kalo
Rr.Kavajës, ndertesa 27/1, Kati I 5-ste,
P.O.Box 235, Tirane
(511)
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(210) AL/T/ 2019/686
(220) 29/07/2019
(540)

TEUTA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Teuta Durres
Lagjja 15, Rr."Aleksander Goga", Durres,
AL
(740) ARBEN BABAMATO
Lagjja 15, Rr."Aleksander Goga", Durres
(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz,
tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell
dhe preparate të prodhuara prej drithërave,
bukë, torta dhe ëmbëlsira, krem ëmbëlsire;
mjaltë; melasë; maja, pluhur për pjekje;
kripë, mustardë; uthull, salca (për shije);
erëza;
akull.
31 Produkte bujqësore, kopshtarie dhe
pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa
të tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime
të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore;
artikuj ushqimorë për kafshët; malt.

9

Buletini i Pronësisë Industriale

(210) AL/T/ 2019/712
(220) 02/08/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu e erret
(732) Santasya İlaç Kozm. Med. İtr. Paz.
Sağ. Hizm. Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti
Yukarı Dudullu Mh. Nato Yolu Cd.
Nebioğlu Sk. No: 15/A Ümraniye/
İSTANBUL-TÜRKİYE,
TR
(740) Vilson Duka
Rruga: Mahmut Allushi, Kompleksi AKS,
Hyrja E, Kati 2,Ap 4
(511)
5
farmaceutike;preparate
farmaceutike;preparate aloe vera për
qëllime farmaceutike;preparate bakteriale
per
perdorim
mjekesor
dhe
veterinar;preparate balsamike për qëllime
mjekësore;preparatet e dushit për qëllime
mjekësore;preparate
biologjike
për
qëllime mjekësore;preparate biologjike
për qëllime veterinare;preparate kimike
për qëllime farmaceutike;preparate kimike
për qëllime mjekësore;preparate kimike
për qëllime veterinare;preparate kimikofarmaceutike;preparate diagnostike për
qëllime mjekësore;preparate diagnostike
për
qëllime
veterinare;preparate
enzimatike
per
qellime
mjekesore;preparate sanitare për higjienën
personale,
përveç
artikuj
per
tualetin;material
per
mbushje
dhëmbësh;dezinfektues
për
qëllime
higjienike;ushqime
albuminoze
për
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qëllime mjekësore;preparate albuminoze
për qëllime mjekësore;kremra për qëllime
farmaceutike;kremra
për
qëllime
veterinare;locion mjekësor per larjen e
flokeve;paste,
puder
dhembesh
mjekesore;shampo mjekësore;ushqim për
bebe;shtesa dietike të destinuara për të
plotësuar një dietë normale ose për të patur
përfitime shëndetësore;materiale për
fashim;materiale
për
mbushjen
e
dhëmbëve, dyll dentar, dizinfektantë,
preparate
për
shkatërrimin
e
parazitevë;fungicide, herbicide;preparate
bimore per qellime mjekesore;leng bimor
per qellime mjekesore;vajra kunder
djegies nga dielli;pomada per qellime
mjekesore.
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(210) AL/T/ 2019/745
(220) 23/08/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Oils
(591) e kuqe
(732) Sime Darby Plantation Berhad
Level 10, Main Block, Plantation Tower,
No. 2, Jalan PJU 1A/7, Ara Damansara,
47301 Petaling Jaya Selangor Darul
Ehsan,
Malaysia,
MY
(740) Krenar LOLOCI
Rr. ''Ibrahim Rugova'', Pall.1/1, Kati 2,
Tiranë
(511) 29 Vajra dhe yndyrna për ushqime,
vajra dhe yndyrna të ngrënshme, vajra dhe
yndyrna të ngrënshme me origjinë bimore,
vajra dhe yndyrna të ngrënshme që
përmbajnë vaj palme, vajra dhe yndyrna të
ngrënshme që kanë një përmbajtje të lartë
vaji palme, vajra dhe yndyrna të
ngrënshme në formë pete, vajra dhe
yndyrna të ngrënshme të mpiksura,
emulsione të vajrave dhe yndyrnave të
ngrënshme, ekstrakte të vajit, derivate të
vajit, vajra dhe yndyrna për gatim, vajra të
përzier për gatim, vajra të përzier për gatim
(përzierje e oleinit të palmës dhe vajit të
lulediellit), vajra të butë (vajra të lëngshëm
në temperaturë dhome) për gatim, vajra
dhe yndyrna për skuqje, vajra dhe yndyrna
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për pjekje, yndyrna të ëmbëlsirave,
yndyrna të ëmbëlsirave me bazë laurike,
yndyrna jo-laurike të ëmbëlsirave,
yndyrna të brumrave, yndyrna që përdoren
për përgatitjen e pastave ose bukës, vajra
dhe yndyrna vegjetale, vajra vegjetalë të
pastër/të papërzier për gatim (olein palme
i pastër/i papërzier), vajra vegjetalë të
përzier, vajra vegjetalë të hidrogjenizuar,
vajra dhe fraksione/pjesë vegjetale të
përpunuara, vajra vegjetalë të përpunuar
që përmbajnë acide yndyrore të
pangopura, vajra vegjetalë të pastër, vajra
vegjetalë të distiluar, vajra dhe yndyrna
vegjetale me bazë palme, vajra arachis,
vajra kanola, vajra kokosi, vajra të
pastër/të papërzier kokosi të bardhë, vajra
kolza, vajra misri, vajra të pastër/të
papërzier misri, vajra të farave të
pambukut, vajra të arrave (groundnut),
vajra rrushi, vajra ulliri, vajra kikiriku,
vajra të krundeve të orizit, vajra të
shafranit të rremë (safflower), vajra
susami, vajra soje, vajra luledielli, vajra të
farave të lulediellit, vajra soje që përdoren
për të nxjerrë vaj;lecitin për qëllime
kulinarie;gjalp i kulluar, gjalp i kulluar i
pastër/i papërzier, gjalp i kulluar
zarzavatesh, gjalp i kulluar zarzavatesh i
pastër/i papërzier;vajra dhe yndyrna
palme, vajra palme të përpunuar, vajra
palme të pastruar, vajra palme të distiluar,
vajra palme të neutralizuar, vajra palme të
fluidizuar, vajra të kokkrave të palmës,
olein palme, olein palme i përpunuar, olein
palme i pastër, olein palme i distiluar, olein
palme i neutralizuar, olein palme i
fluidizuar, olein palme i kuq, olein palme
super i kuq;vajra laurik;zëvendësues të
yndyrnave shtatzore, zëvendësues të
yndyrnave shtatzore (vaj palme dhe
stearinë palme);zëvendësues të yndyrnave
të qumështit, zëvendësues të yndyrnave të
qumështit (vaj olein, vaj palme dhe vaji i
kokrrave të palmës);margarinë, margarinë
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që përmban vaj palme, margarinë që ka një
pëmbajtje të lartë vaji palme, zëvendësues
të margarinës, margarinë me yndyrë të
ulët, margarinë për skuqje;gjalp, gjalp dhe
yndyrna kokosi, gjalp i kakaos,
zëvendësues të gjalpit të kakaos, gjalp me
yndyrë të ulët, gjalp për skuqje,
zëvendësues të vajit të gjalpit;vajra dhe
yndyrna ushqyese;yndyrna ushqimore për
përdorim në prodhimin e formulave
ushqimore për foshnje; qumësht kokosi,
krem kokosi, krem kokosi pluhur;mish,
peshk, shpezë dhe kafshë gjahu, peshk i
konservuar në kanaçe, sardele [jo të
gjalla], sallata peshku, antipasta të ngrira
që përbëhen kryesisht nga ushqime deti
ose pulë;ekstrakte të mishit;fruta dhe
zarzavate të konservuara, të thata dhe të
gatuara, zarzavate të konservuara,
zarzavate të ngrira, zarzave të konservuara
në kanaçe, kërpudha të thata, patate të thata
(kërce), patatina, patate të skuqura, turshi,
lëng domate për gatim;fruta të konservuara
në kanaçe, lychee të konservuara në
kanaçe, rambutan të konservuara në
kanaçe, ananas të konservuar në kanaçe,
fruta të dehidratuara, fruta të ngrira, fruta
të konservuara, arrë kokosi të thata;fruta,
kërpudha (fungi) dhe zarzavate të
përpunuara (duke përfshirë arra dhe
perime bishtajore), arra (groundnut), lajthi,
bajame, kikirikë të përgatitur dhe të
pjekur;sallata me fruta, sallata me
zarzavate;xhelatinë, reçel, komposto,
pasta
frutash,
mbushje/substanca
ushqimore prej frutash që vendosen midis
shtresave
të
ushqimeve,
mbushje/substanca ushqimore prej frutash
që vendosen midis shtresave të ushqimeve
për torta dhe produkte të pjekura dhe të
furrës;gjalp kikiriku;vezë;qumësht dhe
produkte të qumështit, pije me qumësht,
qumështi i kondensuar, krem për
pije;djath, djath në formën e blloqeve,
fetave dhe pluhurit;krem që nuk përmban
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qumësht ose produkte të qumështit, krem
me bazë proteine që nuk përmban qumësht
ose produkte të qumështit;ushqime të
përgatitura, supë dhe lëng mishi, ushqime
që konsumohen midis vakteve (snacks)
dhe ëmbëlsira (desserts), ushqime të
gatshme [të ngrira, jo-të ngrira dhe të
thata];pulë me kerri(curry), mish viçi me
kerri(curry), peshk me kerri (curry),
karkaleca deti me kerri (curry), pule me
kerri (curry) të verdhë, açuge me salcë
pikante, mish viçi dhe pule rending (mish
pikant Indonezian), mish viçi dhe pule
kurma (mish Indian), mish viçi serunding
(mish i hollë Indonezian);supë e gatshme,
supë e para-gatuar, supë e konservuar në
kanaçe, supë në formë kubikësh, supë
pluhur,
supë
me
yndyrna
shtatzore;përzierje të ushqimeve që
konsumohen midis vakteve (snack) që
përbëhen prej frutash të dehidratuara dhe
arrave të përpunuara.
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(210) AL/T/ 2019/796
(220) 11/09/2019
(540)

ONE BUSINESS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) BUSINESS
(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
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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/ 2019/800
(220) 11/09/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MUSIC
(591) Magenta me sfond te bardhë
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20,
Laprakë,
Tiranë,Shqipëri,
AL
(740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20,
Laprakë, Tiranë,Shqipëri
(511) 38 Akses në rrjetin ndërkombëtar të
kompjuterave; dhënia me qera e kohës dhe
aksesit në rrjetin ndërkombëtar të
kompjuterave; transmetime televizive
kabllore; transmetime radio; transmetime
televizive; komunikime telefonike me
celularë; dhënie interneti për dhoma
komunikimi të njohura si chat-rooms;
komunikime nga terminalet kompjuterike;
komunikime nëpërmjet rrjetit të fibrave
optike; komunikime me telegrame;
komunikime me telefon; transmetime te
imazheve dhe mesazheve nëpërmjet
shërbimeve kompjuterike; komunikime
nga terminalet kompjuterike; shërbime të
bordit për buletinet elektronike; shërbimet
elektronike online; transmetime të
faksimileve; trasmetime të kartave të
urimit
online;
informacion
për
telekomunikacionin;
dërgimit
të
mesazheve; shërbimet e agjencive të
lajmeve; komunikimet nëpërmjet telefonit;
komunikimet
nëpërmjet
celularit;
komunikimet radio; mundësimit të aksesit
në bazën e të dhënave; ofrimi i kanaleve të
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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/ 2019/801
(220) 11/09/2019
(540)

ELECTRONIC
BEATS MUSIC
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MUSIC
(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
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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/ 2019/802
(220) 11/09/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) TV
(591) Magenta me sfond te bardhë
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A.
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr.20,
Laprakë,
Tiranë,
Shqipëri,
AL
(740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr.20,
Laprakë, Tiranë, Shqipëri
(511) 38 Akses në rrjetin ndërkombëtar të
kompjuterave; dhënia me qera e kohës dhe
aksesit në rrjetin ndërkombëtar të
kompjuterave; transmetime televizive
kabllore; transmetime radio; transmetime
televizive; komunikime telefonike me
celularë; dhënie interneti për dhoma
komunikimi të njohura si chat-rooms;
komunikime nga terminalet kompjuterike;
komunikime nëpërmjet rrjetit të fibrave
optike; komunikime me telegrame;
komunikime me telefon; transmetime te
imazheve dhe mesazheve nëpërmjet
shërbimeve kompjuterike; komunikime
nga terminalet kompjuterike; shërbime të
bordit për buletinet elektronike; shërbimet
elektronike online; transmetime të
faksimileve; trasmetime të kartave të
urimit
online;
informacion
për
telekomunikacionin;
dërgimit
të
mesazheve; shërbimet e agjencive të
lajmeve; komunikimet nëpërmjet telefonit;
komunikimet
nëpërmjet
celularit;
komunikimet radio; mundësimit të aksesit
në bazën e të dhënave; ofrimi i kanaleve të
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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/ 2019/805
(220) 11/09/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) RADIO
(591) Magenta dhe e bardhë
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A.
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr.20,
Laprakë,
Tiranë,
Shqipëri,
AL
(740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20,
Laprakë, Tiranë, Shqipëri
(511) 38 Akses në rrjetin ndërkombëtar të
kompjuterave; dhënia me qera e kohës dhe
aksesit në rrjetin ndërkombëtar të
kompjuterave; transmetime televizive
kabllore; transmetime radio; transmetime
televizive; komunikime telefonike me
celularë; dhënie interneti për dhoma
komunikimi të njohura si chat-rooms;
komunikime nga terminalet kompjuterike;
komunikime nëpërmjet rrjetit të fibrave
optike; komunikime me telegrame;
komunikime me telefon; transmetime te
imazheve dhe mesazheve nëpërmjet
shërbimeve kompjuterike; komunikime
nga terminalet kompjuterike; shërbime të
bordit për buletinet elektronike; shërbimet
elektronike online; transmetime të
faksimileve; trasmetime të kartave të
urimit
online;
informacion
për
telekomunikacionin;
dërgimit
të
mesazheve; shërbimet e agjencive të
lajmeve; komunikimet nëpërmjet telefonit;
komunikimet
nëpërmjet
celularit;
komunikimet radio; mundësimit të aksesit
në bazën e të dhënave; ofrimi i kanaleve të
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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/ 2019/837
(220) 19/09/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhë; e kuqe; blu; e kaltër
(732) Reckitt Benckiser LLC
399 Interpace Parkway, Parsippany, New
Jersey
07054,
USA,
US
(740) Evis Zaja
Rr. Reshit Petrela, Tirane
(511) 3 Pastrimi, lustrimi, preparate
pastrimi dhe gërryese;preparate pastrimi
që parandalojnë ndërtimin e njollave dhe
shtresave
gëlqerore;pastrues
tualeti;preparatet
e
pastrimit
të
dritareve;preparate zbardhuese;leckë e
ngopur me detergjent për pastrim; letra dhe
sfungjerë të përbërë me preparate
pastrimi;detergjentë përveç atyre që
përdoren në operacionet prodhuese dhe për
qëllime
mjekësore;pastrues
lavanderie;preparate
për
larjen
e
enëve;preparate për lavastovilje, pastrues
dhe deodorizues;agjentë shpëlarje për
lavastoviljet;preparate për përdorimin në
lavanderi;pastrues
të
makinerive
larëse;sapunë;sapunë antibakterial;sapunët
për përdorim personal;preparate për
pastrim të duarve;larës trupi;preparate për
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kujdesin e lëkurës;preparate parfumosëse
për
atmosferën;aromatizues
të
dhomës;vajra
esencialë;shpërndarës
arome me kallam;lule dhe ereza të
thara;temjan.
5 Preparate dezinfektuese, antibakteriale
dhe
deodoruese;insekticide;miticide;repelentë
të
insekteve;fungicide;germicide;preparate
për shkatërrimin dhe zmbrapsjen e
parazitëve;preparate për freskimin e
ajrit;preparate neutralizuese të erës për
përdorim në tekstile, qilima dhe
ajër;preparate
për
të
kompensuar
aromat;preparate për pastrimin e ajrit;
Preparate sanitare për antiseptikë;
antiseptikë qëllime mjekësore; preparate
për deodorizimin e ajrit; pambuk.
21 Rroba dhe leckë për pastrim ose
përdorim shtëpiak, përkatësisht, lecke per
pastrim dhe fshirje;leckë për lustrim;leckë
për pastrim;pastrues pluhurash dhe leckë
për pluhurat;leckë e ashpër pastrimi;enë
shtëpiake
ose
kuzhine
dhe
kontejnerë;krëhër dhe sfungjerë;furça
(përveç furçave të bojës);materiale për
krijimin e furçave;artikuj për qëllime
pastrimi;çeliku - leshi;xhami i pa punuar
ose gjysëm i punuar (përveç qelqit të
përdorur në ndërtesë);enë prej qelqi,
porcelani dhe enë prej balte që nuk
përfshihen në klasa të tjera.
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(210) AL/T/ 2019/881
(220) 01/10/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Design
(591) Flori; gri
(732) Frida Banush
Njësia bashkiake nr. 5, Rruga "Ibrahim
Rrugova", pallati "Agimi", Shkalla nr. 1.,
AL
(740) Fationa Xurre
Njësia bashkiake nr. 5, Rruga "Ibrahim
Rrugova", pallati "Agimi", Shkalla nr. 1.
(511) 31 Buqetë me lule natyrale;
Dekorim
me
lule
natyrale.
42 Dizenjim i dekorit të brendshëm.

19
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(210) AL/T/ 2019/924
(220) 17/10/2019
(540)

ARTHUR MARTIN
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Aktiebolaget Electrolux
S:t Göransgatan 143 SE-105 45
Stockholm,
SE
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania Sh.p.k., Rruga A.Z.
Cajupi, P. 20/4, Ap. 15, Kutia Postare
1019, Tirane
(511) 8 Takëme thikash; thika kuzhine;
mprehëse
thikash.
11 Pajisje elektrike për të gatuar me avull.
21 Enë ose enë mbajtëse për përdorim
shtëpiak ose në kuzhinë; enë gatimi, enë
pjekjeje dhe takëme për të ngrënë, me
përjashtim të pirunjve, thikave dhe lugëve;
pajisje për të gatuar me avull (joelektrike); enë kuzhine për të shërbyer
ushqimin.

20
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(210) AL/T/ 2019/930
(220) 21/10/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) e Malit
(591) Jeshile; bezhë; blu; jeshile e errët
(732) Mimoza Kristo
Njesia Administrative Nr.5 Rruga
"Ibrahim Rugova" Pall/28, H.9, Ap.41,
Tirane,
AL
(740) Majlinda Manushi
Rruga "Grigor Heba" Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 3 Produkte të kujdesit personal,
përkatësisht preparate për pastrimin e
lëkures dhe trupit;sapun kallëp;sapun të
lëngët duarsh;xhel dhe krem dushi;larës
trupi;preparate
për
kujdesin
e
flokëve;deodorante, sprai kundër djersës
dhe
për
sqetulla
për
përdorim
personal;hidratues, locione dhe kremra per
trupin dhe lëkurën;pudër talk;preparate për
rroje;aromatikë
[vajra
essencialë];preparate kozmetike për nxirje
nga dielli dhe preparate për të mbrojtur
lëkurën nga efektet e diellit;vaj
bajame;përgatitjet aloe vera për qëllime
kozmetike;letra të lagura për qëllime
kozmetike.

21

5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe
veterinare;përgatitjet sanitare për qëllime
mjekësore;ushqim dietik dhe substanca të
adaptuara për përdorim mjekësor ose
veterinar, ushqim për bebe;pelena/pelena
për bebe;shtesa dietike për qeniet
njerëzore dhe kafshët;përgatitjet për
trajtimin e akneve, dylli dentar;ngjitëse për
protezat;lidhjeve të metaleve të cmuara për
qëlime dentare;dezinfektuese;përgatitjet
për pastrimin e ajrit, alkool për qëllime
farmaceutike, preparate aloe vera për
qëllime farmaceutike, sapun antibakterial,
larës duarsh antibakteriale, balsame për
qëllime mjekësore;kripërat e banjës për
qëllime mjekësore;përgatitjet biologjike
për
qëllime
mjekësore.
20
Orendi,
pasqyra,
mobilje;kolltuqe;karriget e punës;varëse
rrobash,
jo
prej
metali;stola
(mobilje);tavolina, divane;pajisje orendi,
jo prej metali;mobilje prej metali;karriget
e
punës,
jo
prej
metali.
29 Mishi, peshku, shpendët dhe kafshet e
gjahut; ekstrakte mishi;fruta dhe perime të
thata,
të
ngrira,
pelte,
komposto;vezë;qumësht, djathë, gjalpë,
kos dhe produkte të tjera të qumështit;aloe
vera e përgatitur për konsum njerëzor; pure
molle; proshutë; fasule të ruajtura;
manaferra të ruajtura; arra të ëmbelsuara;
havjar;
gjalp
kokosi.
35 Menaxhimi i biznesit;funksionet e
zyrës;reklamimi/publiciteti,shërbimet
e
agjencisë së reklamave/shërbimet e
agjencive
publicitare,reklamimi
me
porosi,marrja me qira e tabelave [bordet e
reklamimit];përpilimi i informacionit në
bazat
e
të
dhënave
kompjuterike;përpilimin e indekseve të
onformacionit për qëllime komerciale ose
reklamuese;menaxhimit të kompjuterizuar
të skedarëve;konsulencë në lidhje me
strategjinë
e
komunikimit
reklamues;dizenjimi
i
materialeve

Buletini i Pronësisë Industriale

reklamuese;reklamim direkt;shpërndarjen
e materialit reklamues;shërbimet e
paraqitjes
për
qëllime
reklamimi;marketing;on-line në një rrjet
kompjuterik;sigurimi i një tregu on-line
për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve;organizimi i ekspozitave për
qëllime komerciale ose reklamuese
43
Sherbime
bari;Sherbime
kafeterie;Sherbime kateringu per ushqime
dhe pije;Sherbime hotelerie;Sherbime
restoranti;Sherbime restoranti me vetesherbim.

22
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(210) AL/T/ 2019/996
(220) 12/11/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) .al; +18
(591) rozë; vishnje; e bardhë
(732) NETTRADE ALBANIA SHPK
Njësia Bashkiake nr.11, Rruga e Durrësit,
''Blloku Gintash", Laprakë, Ndërtesë 3
katëshe, nr.1, Dyqani nr.11, Tiranë, AL
(740) VALER PINDERI
PAPA GJON PALI II, ABA BUSINESS
CENTRE, KATI 11, TIRANE
(511) 35 sigurimi i një tregu në internet
për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve;
reklamë
/
publicitet
42 zhvillim i platformave kompjuterike;
platformë online si shërbim

23
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(210) AL/T/ 2019/997
(220) 12/11/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) .al
(591) koral; E kaltër
(732) NETTRADE ALBANIA SHPK
Njësia Bashkiake nr.11, Rruga e Durrësit,
''Blloku Gintash", Laprakë, Ndërtesë 3
katëshe, nr.1, Dyqani nr.11, Tiranë, AL
(740) VALER PINDERI
PAPA GJON PALI II, ABA BUSINESS
CENTRE, KATI 11, TIRANE
(511) 35 sigurimi i një tregu në internet
për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve;
reklamë
/
publicitet
42 zhvillim i platformave kompjuterike;
platformë online si shërbim

24
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(210) AL/T/ 2019/1011
(220) 14/11/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Junior
(591) E kuqe; E bardhe.
(732) ''ORA' SH.A
Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.76/1, Ish
Kinostudio,
Tiranë,
AL
(740) Blerina Hoxha
Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.76/1, Ish
Kinostudio, Tiranë
(511) 38 Trasmetim televiziv;Trasmetim
me radio;Trasmetim me satelit;Dhenia e
kanaleve telekomunikuese per sherbimet e
blerjes me ane te televizorit;Informacion
rreth telekomunikacionit;Transmetim i
programeve televizive; Sherbime teleteks;
Transmetim me satelit; Shfaqje te
telegrameve.
41
Prodhim
i
programeve
televizive;Prodhimi i programeve ne radio
dhe
ne
television;Prodhim
i
shfaqjeve;Regjistrim
ne
videokaseta;Sherbim i studiove te regjistrimit;
Sherbime
organizimi
argetimesh;Aktivitete argetuese;Aktivitete
Sportive;Informacion
edukimi;Informacion argetimi.

25
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(210) AL/T/ 2019/1012
(220) 14/11/2019
(540)

Ora Junior
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Junior
(591)
(732) ''ORA'' SH.A
Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.76/1, Ish
Kinostudio,
Tiranë,
AL
(740) Blerina Hoxha
Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.76/1, Ish
Kinostudio, Tiranë
(511) 38 Trasmetim televiziv;Trasmetim
me radio;Trasmetim me satelit;Dhenia e
kanaleve telekomunikuese per sherbimet e
blerjes me ane te televizorit;Informacion
rreth telekomunikacionit;Transmetim i
programeve televizive; Sherbime teleteks;
Transmetim me satelit; Shfaqje te
telegrameve.
41
Prodhim
i
programeve
televizive;Prodhimi i programeve ne radio
dhe
ne
televizion;Prodhim
i
shfaqjeve;Regjistrim
ne
videokaseta;Sherbim i studiove te regjistrimit;
Sherbime
organizimi
argetimesh;Aktivitete argetuese;Aktivitete
Sportive;Informacion
edukimi;Informacion argetimi.
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(210) AL/T/ 2019/1051
(220) 03/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) SAFETY SHOES
(591) e bardhë; e kuqe; e zezë
(732) Armand Sinani
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.9, Rruga
"Jordan Misja", Kompleksi "GENER 2",
Kati
-1,
Parkimi
Nr.29,
AL
(740) Franc Prebibaj
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.9, Rruga
"Jordan Misja", Kompleksi 'GENER 2',
Hyrja 11, Ap.1
(511) 9
Këpucë për mbrojtje nga
aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje për
mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe
zjarri.
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(210) AL/T/ 2019/1095
(220) 19/12/2019
(540)

GEOMAX MX14
D
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Goodyear Tyres UK Limited
2920 Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham
B37 7YN, United Kingdom, UK
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1,
Tirane
(511) 12 Goma pneumatike.
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(210) AL/T/ 2019/1129
(220) 30/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MARCA
(591) E kuqe; e bardhe
(732) DEUTSCHCOLOR sh.p.k.
Durres, Autostrada Tirane-Durres, km 30,
AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 2 Bojra, Ngjitësa për bojra; Bojra
baktericidale; Preparate lidhëse për bojra;
Ngjyrues ose bojra të zeza; Karbon i zi
[pigment]; Ngjyrues ose bojra të kuqe;
Bojra qeramike; Veshje [bojra]; Ngjyra;
Lëndë ngjyruese; Smalto për ngjyrosje;
Llak [verniqe]; Llustra [bojra, llaqe];
Hollues llaqesh; Veshje anti grafite(boje);
Bojra; Pigmente; Trashësa për bojra;
Hollues për llaqe; Hollues për bojra.

29

Buletini i Pronësisë Industriale

(210) AL/T/ 2020/23
(220) 13/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Argentinian Steakhause
(591)
(732) ASADO Sh.P.K.
Rruga "Mustafa Qosja", Godina 2/1, Hyrja
1,
Ap.3,
AL
(740) Fation Tila
Rruga "Agostin Serreqi", 36 Durres,
Shqiperi
(511) 43 Sherbime per sigurimin e
ushqimit
dhe
pijeve;sherbime
bari;sherbime
restoranti;sherbime
kateringu
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(210) AL/T/ 2020/37
(220) 20/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Less smoke smell; Next generation
design; With Premium Blend, Tactile
Filter and Fresh Swipe Touch
(591)
(732) Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
Japan,
JP
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1,
Tirane
(511) 34 Duhan, qoftë i përpunuar ose i pa
përpunuar; duhan për pirje, duhan llulle,
duhan për dredhje me dorë, duhan për
përtypje, duhan për qiellëz (snus); cigare,
cigare elektronike, puro, puro të vogla;
duhan për hundë (snuff); artikuj për
duhanpirës të përfshira në klasën 34; letra
cigaresh, tuba cigaresh dhe shkrepëse.
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(210) AL/T/ 2020/50
(220) 22/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ORIZ, E RE, ORIZ I
PERZGJEDHUR; Oriz për të gjitha
përdorimet e stinës; 1Kg
(591) blu; e florinjtë;e kuqe; jeshile; e
bardhë;
(732) ELLEDII shpk
Lagjia '' Salo Halili", Rruga '' Myzafer
Pipa'', nr pasurie 1/210, zona kadastrale
85/91,
Shkoder,
AL
(740) Defrim Hyseni
Lagjia '' Salo Halili", Rruga '' Myzafer
Pipa'', nr. pasurie 1/210, zona kadastrale
85/91, Shkoder
(511) 30 Oriz, embelsira orizi, budding
orizi, miell orizi, tul orizi për qellime
gatimi.
35 Shitje me shumicë të produkteve: Oriz,
embelsira orizi, budding orizi, miell orizi,
tul orizi për qellime gatimi.
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(210) AL/T/ 2020/62
(220) 24/01/2020
(540)

BELVITA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 234950-30-1 26/07/2019 PR
(526 )
(591)
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Ave, 07936 East Hanover
New Jersey, United States, US
(740) Krenar LOLOCI
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall.1/1, Kati 2
Tiranë,Shqipëri
(511) 30
Pasta;ëmbëlsira;miell dhe
preparate
të
bëra
nga
drithëra;bukë;paksimadhe;biskota
të
ëmbla;biskota të ngjeshura në formë
shufre
(cookie
bars);krekërs
(crackers);çokollata dhe ushqime të lehta
(snacks) të ngjeshura në formë shufre
(chocolate dhe snack bars), konkretisht
drithëra të ngjeshura në formë shufre
(cereal bars), karamele të ngjeshura në
formë shufre (candy bars), bajame të
ngjeshura në formë shufre (nut bars),
drithëra të ngjeshura në formë shufre që
përmbajnë proteina/shumë proteina (hightprotein/protein cereal bars); drithëra të
ngjeshura në formë shufre (cereal bars) që
përmbajnë kos;drithëra të ngjeshura në
formë shufre (cereal bars) që përmbajnë
qumësht;drithëra të ngjeshura në formë
shufre (cereal bars) që përmbajnë fruta;kos
i ngrirë i ngjeshur në formë shufre ;drithëra
të ngjeshura në formë shufre (cereal bars)
që
përmbajnë
çokollatë;biskota;akull;akullore;ëmbëlsira
me bazë sheqeri;ëmbëlsira të ngrira;desert
(ëmbëlsira pas buke);desert (ëmbëlsira pas
buke) të ngrira;desert (ëmbëlsira pas buke)

frigoriferi;kekë;biskota
thërmuara;briosh; brumë.
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(210) AL/T/ 2020/63
(220) 24/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 40368 31/07/2019 AD
(526 ) Energy for the whole morning;
Original Breakfast; 5 whole grains.
(591) E verdhe; E gjelbert e celet; E
gjelbert e erret; e bardhe; Portokalli;
Ngjyre kafe; Ngjyre oker.
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Ave, 07936 East Hanover
New Jersey, United States, US
(740) Krenar LOLOCI
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall.1/1, Kati 2
Tiranë,Shqipëri
(511) 30 Simite;briosh;brumë;tapiokë dhe
miell;tarta dhe torta të ëmbla ose
pikante;makarona të thjeshta ose me salcë
dhe/ose të mbushura;preparate të bëra nga
drithëra;drithëra për mëngjes;pasta;brumë
pastash;tarta;bukë;paksimadhe;biskota të
ëmbla
ose
pikante;krekërs
(crackers);biskota
të
ëmbla
(cookies);biskota;vaferë;drithëra
të
ngjeshura në formë shufre (cereal
bars);waffles (ëmbëlsira belge), kekë,
pasta, të gjithë këto produkte që janë të
thjeshta dhe/ose të veshura dhe/ose të
mbushura dhe/ose me shije;produkte të
pjekura (bukë, pasta, biskota) të
thërmuara;aperitiv të ëmbël ose të kripur
që përfshijnë bukë, biskotë ose brumë
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paste;produkte të ëmbëltores;akuj të
ngrënshëm, konkretisht produkte akullore,
desert (ëmbëlsirë pas buke), pasta dhe
desert (ëmbëlsira pas buke) të ngrira, pasta
dhe desert (ëmbëlsira pas buke) frigoriferi,
të gjithë mallrat e sipërpërmendur nuk janë
destinuar në mënyrë specifike për bebe,
fëmijë dhe foshnje.
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(210) AL/T/ 2020/70
(220) 27/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhe; E kuqe.
(732) JULIAN RUCI P.F
Rr. Dibres, Pall. nr.308, Shk.2, Ap.2, Kati
1,
TIRANE,
AL
(740) JULIAN RUCI
Rr. Ferit Xhajko, Pall.nr.5, Kati 5,
TIRANE
(511) 35 Sherbime te shitjes me shumice
dhe pakice te telefonave mobile dhe
aksesoret
e
tyre.
37 Sherbim i mirembajtjes se telefonave
mobile
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(210) AL/T/ 2020/92
(220) 04/02/2020
(540)

MILKA JUST FOR
YOU
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 018186588 21/01/2020 EM
(526 )
(591)
(732) Kraft Foods Schweiz Holding
GmbH
Chollerstrasse 4, 6300 Zug, Switzerland,
CH
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall.1/1, Kati 2
Tiranë, Shqipëri
(511) 30 Kakao;pije me bazë kakao dhe
çokollate;
çokollatë;ëmbëlsira
jomjekësore, në veçanti, ëmbëlsira me
çokollatë
dhe
ëmbëlsira
me
sheqer;biskota;vaferë;kekë;pasta;cheeseca
kes
(lloj
ëmbëlsire
me
krem
djathi);produkte
brumi
dhe
të
pjekura;preparate të bëra nga drithëra;akuj
të ngrënshëm, konkretisht, produkte
akullore, ëmbëlsira dhe ëmbëlsira pas buke
(dessert) të ngira;ëmbëlsira dhe ëmbëlsira
pas buke (dessert) frigoriferi;produkte
ushqimore me bazë çokollate për lyerjen e
bukës ose ushqimeve të tjera.
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(210) AL/T/ 2020/100
(220) 06/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Cyan dhe e Zezë
(732) Klaudia Ndojë
Tirane - Vore Rruga e Rinasit, Tirana
Business Park, Godina 07, Kati 2, AL, AL
(740) Eno Dodbiba
Rr. "Naim Frashëri", 60/3, shk. 1, ap 16,
Tiranë
(511) 16 Materiale dhe pajisje dekorative
dhe artistike, përkatësisht letra murale të
personalizuara,
kanavacë
të
personalizuara, printime në kanavacë,
piktura, fotografi, grafike, dizenjo te
personalizuara, kanavace me korniza,
poster ne forex i personalizuar (piktura,
fotografi,
grafike,
dizenjo
te
personalizuara), poster me korniza,
adezive per mobilje te personalizuara,
afishe murale, afish për dekor, piktura pa
kornizë (kuti me ndricim led me disenjo te
personalizuar), printim textile, textile te
personalizuara;kanavacë për pikture,
mallra për qëllime paketimi dhe mbushje
të bëra prej letre, kartoni ose plastike,
posacerisht etiketa dhe afishe;produkte
printimi;fotografi, dekorime ngjitëse muri
të bëra prej letre;printime grafike;produkte
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bazike plastike, gjegjësisht tabakë plastikë
dhe etiketa për shkrim, shtypje dhe
shënjim dhe fletë dekorative plastike dhe
etiketa për shkrim, printime dhe shënim
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(210) AL/T/ 2020/101
(220) 06/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Albanian Excellence
(591) e kuqe; e zezë; gri; e bardhë
(732) Flora Nikolla
R. Barrikada, P2, Ap 11, Tirane-Albania,
AL
(740) Flora Nikolla
R. Barrikada, P2, Ap 11, Tirane-Albania
(511) 41 Organizimi i shpërblimeve dhe
ceremonive të çmimeve; menaxhimi i
ngjarjeve arsimore, kulturore; menaxhimi
i shërbimeve arsimore dhe kulturore;
organizimi i cermonive “Gala”; organizim
i konkurimeve; prodhim multimedial,
përveç qëllimeve reklamuese; publikimi i
materialeve multimediale në internet;
botimi i materialit të shtypur; organizimi i
ekspozitave për qëllime kulturore ose
arsimore; prodhimi i programeve të radios
dhe
televizionit;
organizimi
i
konferencave; botimi i revistës; publikimi
me mjete elektronike; botimi i librave dhe
revistave
elektronike
në
internet;
organizimi i aktiviteteve rekreative në
grup; botimi elektronik i informacionit
mbi një gamë të gjerë temash, duke
përfshirë ato online dhe në rrjet
kompjuterik
global;
sigurimi
informacionit, duke përfshirë ate online,
për edukimin, trajnimin, argëtimin,

38

aktivitetet sportive dhe kulturore;
shërbime weblog (blog) (botim online i
revistave ose ditarë); menaxhim projekti
për krijimin e koncepteve të organizimit të
njohurive; trainim për menaxherët dhe
punonjësit; organizimi i kongreseve,
seminareve dhe punëtorive (trajnimeve) në
veçanti në fushat e organizimit,
menaxhimit të proceseve, të njohurive,
analizave të kapaciteteve, analizës së
riskut; udhëzime; zhvillimi dhe zbatimi i
skemave logjike të njohurive, eseve,
artikujve në formë të produkteve të
shtypura, përfaqësimeve grafike, revistave
(periodike), materialeve mësimore dhe
edukative (përveç aparateve), gjithashtu në
internet; shërbimet e një shtëpie botuese
(me përjashtim të sherbimeve te
stampimit)
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(210) AL/T/ 2020/105
(220) 07/02/2020
(540)

FSHF
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Federata Shqiptare e Futbollit
Rr. Elbasanit, Nr.9, Tirana, Albania, AL
(740) Eno Dodbiba
Rr. Naim Frasheri, 60/3, Shk.1, Ap.16,
Tirane, Albania
(511) 9 Aparatet dhe instrumentet te
vezhgimit, fotografike, kinematografike,
optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit,
kontrollit (mbikëqyrjes) dhe të trajnimit;
aparatet për incizimin, transmetimin ose
riprodhimin e zërit dhe të pamjeve;
makinat automatike të shitjes dhe
mekanizmat për aparatet që operojnë me
futjen e monedhës; makinat llogaritëse,
pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe
kompjuterët;
14 Mallrat në metale të çmueshme ose të
veshura me to, posaçërisht dekorata dhe
medalje për trofetë e garave dhe
kompeticioneve;
25
Veshje; këpucë; kapelë; bluza;
trikotazh (veshje); pullovra, T-shirts;
fanellë; te brendshme; pantallona të
shkurtra; shalle, kapele me strehë; xhaketa
sportive; veshje e papërshkueshme nga uji;
mantele; uniforma; doreza; pizhame;
çorape; rripa; kepuce futbolli; sandale;
pantofla;
boksera;
28
Lojra; automjetet lodër; artikuj
gjimnastikor dhe sportiv; pajisjet e
futbollit, pra topat e futbollit, dorashka,
vatë (mbushje) per gjunjte, bërrylat dhe
shpatullat; pajisje për gjimnastikë, topa
sportive;

39

32 Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si
dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe
lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për
prodhimin
e
pijeve
freskuese
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet
monetare; çështjet e patundshmërisë
38 Transmetimi programeve të radios dhe
televizionit; transmetimi të dhënave;
Shërbimet celulare te komunikimit
telefonik,
kabllor,
satelitor
dhe
transmetimit tokësor; transmetim përmes
internetit
dhe
rrjeteve
të
tjera
kompjuterike; Shërbimet e postës
elektronike; shërbimet interaktive Video
tekst; shërbimet e informacionit lajme dhe
agjencia e lajmeve; forume të diskutimit;
informacion këshillues dhe shërbime
konsulence në lidhje me të gjitha
shërbimet
e
sipërpërmendura;
41
Aktivitete
sportive
dhe
kulturore;shërbimet
e
rekreacionit;organizimi i garave;shërbimet
e klubit (arsimore, argëtim, shendetesore
(trajnime ne palestër);edukimi fizik;radio
–TV argëtim;aktivitete sportive dhe
shërbime të sportit;konferenca dhe
kongrese;trajnim
praktik
(demonstrim);Informacione
argëtuese;dhenie me qira e pajisjeve
sportive
(me
përjashtim
të
automjeteve);stërvitje futbolli, kryerja dhe
ofrimi
kurseve
mësimore
të
futbollit;shërbime të menaxhimit për
futbollistët;shërbimet
argëtuese
të
futbollit;edukimi fizik;shërbimet e klubit
te tifozeve;sherbime te prenotimit dhe të
agjencisë së biletave sportive, argëtuese
dhe kulturore;prodhimi i ngjarjeve
sportive për televizion dhe radio
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe
pijeve; akomodimi i përkohshëm
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(210) AL/T/ 2020/127
(220) 18/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) BURGERS, mmm.... sa i mire
(591) e bardhë; e kuqe; e zezë; e verdhë;
kafe; jeshile
(732) SAIMO'S BURGER SHPK
Rruga Rexhep Bastari, Pallati Texno, Kat
njesia 1, dyqan, Tirane - Shqiperi., AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS,
Hyrja E , Kati 2, Ap 4
(511) 43 Shërbime për sigurimin e
ushqimeve
dhe
pijeve;
Shërbime
restoranti; Kafene; Ushqime dhe pije për
katering; Shërbime restoranti me veteshërbim; Shërbime të kafeterisë; Shërbime
të ushqimeve të lehta dhe të shpejta
(Snack-bar); Sherbime hotelerie; Strehim i
përkohshëm.
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(210) AL/T/ 2020/128
(220) 19/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) fuel supplier, L92314020C, Albania
(591) blu;
(732) Bunkering Albania
Rruga "Muhamet Gjollesha", Godina
Qendra Tregtare Ring, Shkalla 2, Kati 6,
Ap.
6
,
Tirane,
AL
(740) Leonat Marku
Rezidenca Alba, Rruga Ndre Mjeda,
Tirane
(511) 39 390072 Ndermjetes mes shitesit
dhe bleresit e sherbimeve te ndryshme;
390004
Transport
Ajror
390102 Dhenie me qera e Aeroplaneve
390105 Dhenie me qera e motorit te
Aeroplaneve
390006
Transporti
I
ambulances
390062 Transportimi I makinave te
armatosura
390103 Transporti I varkave lundruese
390012 Dhenie me qera e Anijeve
390071
Magazinimi
I
anijeve
390049
Transport
me
Anije
390056 Rezervimi I biletave te udhetimit
390100 Sherbime amballazhimi per pije
390010
Transporti
me
Autobuz
390033
Parkim
Makinash
390008 Dhenie me qera e Makinave
390114 Sherbime lidhur me ndarjen e
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makines me persona te tjere te huaj per
qellime
transporti
390009
Transport
me
Makine
390120 Sherbimi lidhur me ndarjes se
makines
me
persona
te
tjere
390017 Transportimi I objekteve te renda
nga
nje
vend
ne
tjetrin
390113 Rimbushja e parave ne nje
makineri
ATM
390074
Sherbim
me
shofer
390111 Mbledhja dhe Transporti I
mallrave
te
riciklueshme
390075 Sherbime Shperndarje Paketash
dhe
dokumentash
390024
Pergatitja
e
Kruzeve
390027
Shperndarja
e
mallrave
390089 Shperndarja e malrave me kerkese
nga
emaili
390088
Shperndarja
e
Gazetes
390090
Shperndarja
e
Energjise
390078 Dhenie me qera e nendetese dhe e
mjeteve te tjera transporti nenujor
390079 Dhenie me qera e kostumeve te
zhytjes
390108 Dhenia e udhezimeve per ngarjen
e makines per qellime udhetimi
390112 Dhenia me qera e qilareve
elektrike
te
veres
390031 Shperndarja e energjise elektrike
390002
Shoqerimi
I
pasagjereve
390036
Transporti
me
Traget
390096
Shperndarja
e
luleve
390097 E drejta per te derguar nje leter pa
pagese
390099 Dhenie me qera e ngriresve dh
ftohesve
te
ndryshem
390038 Transportimi I mallrave nga nje
vend
ne
tjetrin
390072 Ndermjetes mes shitesit dhe
bleresit per sherbime te ndryshme
390060 Transportimi I mallrave nga pika e
nisjes deri te destinacioni final
390039 Ngarkimi dhe transportimi I
mallrave
390040 Dhenie me qera e garazhdeve
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390109 Amballazhimi I dhuratave
390106 Transporti I mbikeqyrur I sendeve
me
vlere
390014 Terheqje e objekteve te renda
390019 Dhenie me qera e Kuajve
390013
Thyerja
e
Akujve
390076 Ofrimi I informacioneve lidhur me
sherbime te ndryshme magazinimi
390095 Lancimi I sateliteve per te tjeret
390016 Sherbim ngarkim shkarkimi per
anijet nepermjet varkave lundruese
390116
Magazinimi
I
valixheve
390061
Transport
Marine
390087
Dergimi
I
mesazheve
390104 Marrja me qera e autobusave per
udhetime
te
gjata
390091 Dhenia me qera e makinave te
garave
390107 Dhenie me qera e sistemeve te
navigimit
390032 Operimi dhe funksionimi I
kanaleve
te
ujit
390022
Paketimi
I
mallrave
390020
Shperndarja
e
parcelave
390042 Dhenia me qera e vendeve te
parkimit
390117 Rregullimi I transportit te
pasagjereve nepermjet aplikimeve online
390051
Transporti
I
pasagjereve
390094 Grumbullimi I dokumenteve te
ruajtura elektronikisht ne forme fizike
390052
Pilotimi
390118 Pilotimi I droneve civil
390011 Transporti I anijeve me qellim
argetimi
390021 Ndihmes per transporting e
mallrave
390045 Marrja me qera e vagonave te
trenit
390018
Transport
me
Tren
390046 Marja me qera e kamioneve
390055
Transportimin
e
Anijeve
390043 Dhenie me qera e frigorifereve
390065
Sherbime
levizese
390115 Rimbushja e makinerive te shitjes
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se
produkteve
390082
Sherbime
Shpetimi
390037 Tranport nepermjet Lumit
390015
Shpetimi
I
Anijeve
390057
Rikuperime
390023 Ndermjetes mes shitesve dhe
blereseve
te
anijeve
390093 Ngarkim Shkarkimi I mallrave
390080 Dhenie me qera e kutive qe
perdoren per ruajtjen ose magazinimin e
mjeteve
te
ndryshme
390034
Magazinimi
390028
Magazinimi
I
mallrave
390058
Transport
me
Taxi
390054
Rimorkim
390110 Dhenie me qera e Traktoreve
390098 Dhenie e informacionit lidhur me
gjendjen
e
trafikun
390059
Transport
me
Tram
390048
Transport
390064 Transporti dhe grumbullimi I
mbetjeve
390073
Transporti
I
ndermjetesve/negociatoreve
390041 Transporti nepermjet tubacioneve
390063
Transporti
I
pasagjereve
390083
Rezervimi
I
Transportit
390025 Transporti I sherbimeve per ture te
ndryshme
390050 Rregullimi I transportit per Turet e
Udhetimit
390077 Pergatitja e informacionit perkates
te
transportimit
390101
Logjistika
e
Transportit
390047
Transporti
I
mobiljeve
390119 Pergatitja e dokumentacionit per
vizat e udhetimit per personat qe udhetojne
jashte
vendit
390084
Rezervimi
I
Udhetimit
390085 Shpetimi nenujor I sendeve te
ndryshme
390026
Shkarkimi
I
mallrave
390081Marrja me qera e mbajtesve te
objekteve ne pjesen e siperme te makines
390007
Sherbime
Karrotreci
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390044 Dhenie me qera e makinave te
ndryshme
390035 Dhenia me qera e magazinave
390030
Shperndarja
e
Ujit
390003
Furnizues
Uji
390092 Dhenia me qera e karrikeve me
rrota
390086 Amballazhimi I mallrave
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(210) AL/T/ 2020/140
(220) 19/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Law,Tax and Strategic Planning
(591) e bardhë; kafe e errët (bordo);e kuqe
e hapur; gri e hapur;
(732) PRIMIS
Rruga; '' Murat Toptani''; Gjergji Center;
kati
6,
Tirane,
AL
(740) Ilir Qafa
Rruga; '' Murat Toptani''; Gjergji Center;
kati 6, Tirane
(511) 35 Konsulence ne menaxhimin dhe
organizimin
e
biznesit;
sherbime
keshillimi per menaxhimin e biznesit;
negociimi dhe kryerja e transaksioneve
tregtare per pale te treta; negociimi i
kontratave te ndryshme qe lidhen me
biznesin, per te tretet, sherbime qe lidhen
me
taksat;
36
Konsulence financiare; sherbime
financiare
45 Konsulence ligjore; sherbime ne
fushen e arbitrazhit; konsulence per
pronesine intelektuale; opinione ligjore;
pergatitje e dokumenteve te ndryshme
ligjore; sherbime ligjore qe lidhen me
negociimin e kontratave per te tretet;
sherbime qe lidhen me ceshtje gjyqesore;
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(210) AL/T/ 2020/147
(220) 21/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) YAG
(591) e kuqe; e verdhë; e bardhë; blu
(732)
BESLER GIDA VE KİMYA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Ramazanoğlu, Mah. Mahmut Bayram Cad.
No 9/8, Pendik/ Instanbul TURKEY, TR
(740) Vladimir Nika
Bul. B.Curri P. 2/3/24, Tirane
(511) 29 Mish, peshk, shpendë dhe mish i
egër; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
konservuara, të ngrira, të thata dhe të
gatuara; pelte, reçele, komposto; vezë;
qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte
të tjera të qumështit; vajra dhe yndyra për
ushqim.
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(210) AL/T/ 2020/191
(220) 05/03/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) jeshile, bizele, e bardhë
(732) "PRODUKTE BIMORE M & D"
Fier, Lushnje, Lagjja Saver, autostrada
Lushnje Fier km 3, ndertesa me nr. 197,
kati 1-re, prane karburant Kastrati., AL
(740) Nerta Tushe
Lushnje, lagjja "Loni Dhamo", Rruga
"Uan Kontakçi"
(511) 3
Preparate zbardhuese dhe
subsanca të tjera për përdorim në
lavanderi;
preparate
pastruese,shkëlqyese,për pastrim ,për
fërkim dhe abrasive, sapune; parfumeri;
vajra esenciale; kozmetike; kremëra;
locione flokësh; paste dhëmbësh.

46

Buletini i Pronësisë Industriale

(210) AL/T/ 2020/203
(220) 09/03/2020
(540)

TYPAR
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
DUPONT
SAFETY
&
CONSTRUCTION INC.
974 Centre Road, Wilmington, Delaware
19805,
USA
,
US
(740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.
2/1, Tirane
(511) 19
Materiale ndërtimi (jo
metalike);gjeotekstile jo të thurura për
përdorim në inxhinierinë civile, ndarjen e
dheut, në bërjen e çative dhe në industritë
e konstruksioneve dhe ndërtimeve, pelhura
gjeotekstile
jo
të
thurura.
24
Tekstile
dhe
materiale
tekstile;materiale
filtrimi
prej
tekstili;pëlhura tapicerie
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(210) AL/T/ 2020/223
(220) 18/03/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ECO
(591) blu; gri
(732) MOLECOR TECNOLOGIA, S.L.
C/ Cañada de los Molinos, nº 2 - Parque
Empresarial La Carpetania, 28906 Getafe
(MADRID)
,
ES
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1,
Tirane
(511) 17 Bashkuese dhe veshje për tuba,
jo metalike.
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(210) AL/T/ 2020/238
(220) 27/03/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) DENSO CORPORATION
1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref.,
JP,
JP
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat
Albania
sh.p.k,
Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 1 Kimikate që përdoren në industri,
në shkencë dhe në fotografi, si dhe në
bujqësi, në kopshtari dhe në pylltari;
rrëshira artificiale të papërpunuara,
produkte plastike të papërpunuara,
përbërje për fikjen e zjarrit dhe për
parandalimin e zjarrit; preparate për
kalitjen dhe për saldimin; substanca për
regjien e lëkurëve të kafshëve dhe të
gëzofëve; ngjitësa për përdorim në
industri; stuko dhe mbushësa të tjerë në
formë paste; përzierje plehrash, plehëra
organike, fertilizuesa; preparate biologjike
për tu përdorur në industri dhe në shkencë;
antifrizë për radiatorët e automjeteve;
ftohësa për motorët e automjeteve; ftohësa
për
kondicionerët;
substanca
lagështithithëse për tharësa me rezervuar
(për të ndarë ftohësat e lëngshëm nga gazi)
për kondicionerët; aditivë, kimikate, për
karburantet e motorëve; aditivë kimik për
radiatorët e automjeteve; aditivë kimik për
ajrin e kondicionuar të automjeteve.
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4 Vajra dhe graso industriale, dyllë;
lubrifikante; përbërje thithëse, lagështuese
dhe bashkuese të pluhurit; karburante dhe
ndriçuesa; qirinj dhe fitila për ndriçim;
aditivë, jo-kimikate, për karburantet e
motorëve; karburante; lëndë djegëse; vaj
industrial;
vajra
për
motorët
e
automjeteve; vaj motorik; lubrifikante; vaj
lubrifikues; graso industriale; graso
lubrifikuese.
7 Makina, vegla makinash, mjete që vihen
në punë me energji elektrike; motorë dhe
motorë me djegie të brendshme, përveç
atyre për automjete tokësore; komponente
bashkuese dhe transmisioni për makina,
përveç atyre për automjete tokësore;
instrumente bujqësore, të ndryshme nga
veglat e dorës; inkubatorë për vezë;
makineri shitëse automatike; gjeneratorë
për automjete tokësore; motorë, elektrik,
përveç atyre për automjete tokësore;
pajisje ndezëse për motorë dhe motorë me
djegie të brendshme; motorë dhe motorë
me djegie të brendshme [përveç atyre për
automjete tokësore]; stator motori si pjesë
e makinave; motorë elektrik dhe pjesët e
tyre, përveç atyre për automjete tokësore;
shkëmbyesa të nxehtësisë [pjesë të
makinave]; radiatorë [ftohësa] për motorë
dhe motorë me djegie të brendshme;
ventilatorë për motorë dhe motorë me
djegie të brendshme; ventilator ftohës për
motorët me djegie të brendshme; modul
ftohës për të ftohur motorin ose serbatorin;
ftohësa të brendshëm, domethënë
shkëmbyesa të nxehtësisë për ftohjen e
ajrit në motorët me djegie të brendshme të
automjeteve; ftohësa të vajit për motorët
me djegie të brendshme; shkëmbyesa të
nxehtësisë, domethënë, aparate avullimi
për kondicionerët; ndarësa të avullit/vajit;
ndarësa të ujit; ndarësa për kondicionerët,
domethënë, ndarësa për ndarjen e
ftohësave në gaz dhe në lëng; kondensues
për ftohësat dhe për kondicionerët;
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mbajtëse për ftohësat; rezervuar për
ftohjen e motorëve me djegie të brendshme
të
automjeteve;
ventilatorë,
për
kondicionerët; kompresorë për makina;
pompa të ajrit të kompresuar; kompresor
elektrik për automjete; kompresorë për
frigoriferë; kompresorë për kondicionerë;
filtra [pjesë të makinave ose motorëve me
djegie të brendshme]; element i filtrit të
ajrit për motorët me djegie të brendshme të
automjeteve; filtra për pastrimin e ajrit
ftohës, për motorët me djegie të
brendshme; filtra për motorët dhe për
motorët me djegie të brendshme; filtra vaji
për motorët dhe për motorët me djegie të
brendshme; njësi e pompës së karburantit
për automjete, domethënë, aparat
kombinimi për pompën e karburantit dhe
matësin dhe filtrat; filtra karburanti;
pompa karburanti për motorët me djegie të
brendshme të automjeteve tokësore;
pajisje ndezëse për motorët me djegie të
brendshme të automjeteve tokësore;
bobina ndezëse [pjesë të motorëve me
djegie të brendshme]; kandele për motorë
me djegie të brendshme; kandele
inkandeshente për motorët dizel; njësi
kontrolli ndezëse për motoçikletat;
magnete ndezëse për motorët me djegie të
brendshme;
pajisje
ndezëse
për
karburantin për motorët me djegie të
brendshme; injektuese karburanti; pipa
injektuese karburanti; pompa injektuese
karburanti; injektuese karburanti për
motorët me djegie të brendshme dizel;
injektuese karburanti për motorët me
djegie të brendshme me benzinë; linja
karburanti si përbërës të motorëve dizel
për sisteme të përgjithshme të inxheksionit
direkt për automjete; pompa furnizimi
karburanti për motorët dizel; aparate
elektrike kontrolli të injeksionit të
karburantit dizel, domethënë, pompa
injeksioni për automjetet tokësore; aparate
të shndërrimit të karburantit për motorët
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me djegie të brendshme; ngrohësa ajri me
thithje për motorët dizel; trupi i valvulës
elektronike, domethënë, pajisje kontrolli
për vëllimin e ajrit të përthithur për
automjetet; ekonomizuesa të karburantit
për motorët dhe për motorët me djegie të
brendshme; komponente rregullatorë të
motorëve me djegie të brendshme,
domethënë, rregullatorë të ndryshueshëm
të boshtit të drejtuar; valvul kontrolluese e
ndryshimit të ajrit të përthithur për motorët
me djegie të brendshme; drejtuesa të
shpejtësisë për makina, motorë me djegie
të brendshme dhe për motorë; kompresorë;
kompresorë turbo; valvula të riqarkullimit
të gazit të shkarkimit [EGR] për motorët
dhe për motorët me djegie të brendshme;
konvertuesa katalitik për motorët dhe për
motorë me djegie të brendshme; pjesë të
motorëve me djegie të brendshme,
domethënë, transportuesa monolitik për tu
bashkuar me katalizatorë për pastrimin e
gazrave të shkarkimit të motorëve me
djegie të brendshme që kanë strukturë
hojesh të integruar prej qeramike ose
metali; pajisje kundër ndotjes për motorë
dhe për motorë me djegie të brendshme;
pompa vakumi [makina]; pompa të
mbledhjes së ftohësit; makineri të
mbledhjes së ftohësit, domethënë,
instalime mbledhëse, rigjeneruese dhe
mbushëse të ftohësit për sistemin e ajrit të
kondicionuar; valvula [pjesë të makinave];
valvula uji për kontrollimin e rrjedhjes së
ujit ftohës për motorët me djegie të
brendshme; rregullatorë të presionit [pjesë
të makinave]; rezervuare zgjerimi [pjesë të
makinave];
pajisje
grumbulluese,
domethënë
valvula
automatike
kontrolluese për lëngjet; pjesë mekanike të
motorëve me djegie të brendshme për
automjetet tokësore; friksione për makina;
friksion magentik, domethënë aparat për
ndezjen/fikjen e kompresorëve për
kondicionerët për automjetet; pulexho
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[pjesë makinash]; komponente bashkuese
dhe transmisioni për makina [përveç atyre
për automjete tokësore]; furça si pjesë të
motorëve, gjeneratorëve dhe dinamove;
pompa vaji për motorët me djegie të
brendshme për automjetet tokësore;
pompa uji për motorët me djegie të
brendshme për automjetet tokësore; pajisje
kontrolli hidraulike për motorë dhe për
motorë me djegie të brendshme; robotë
industrial; krahë robotike për qëllime
industriale;
9 Aparate dhe instrumente shkencore,
kërkimi, lundrimi, përgjimi, fotografike,
kinematografike, audiovizuale, optike,
peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese,
testuese, inspektuese, jetë-shpëtuese dhe
mësimdhënieje; aparate dhe instrumente
për
drejtim,
kalim,
transformim,
akumulim, rregullim ose kontrollim të
shpërndarjes ose të përdorimit të
elektricitetit; aparate dhe instrumente për
regjistrim, transmetim, riprodhim ose
përpunim të zërit, figurës ose të dhënave;
mjete komunikimi të regjistruara ose të
shkarkueshme, program kompjuterik,
suporte regjistrimi dhe ruajtëse digjitale
ose analoge boshe; mekanizma për aparate
që veprojnë me monedhë; arkë të hollash,
pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje
periferike kompjuterash; kostume për
zhytje, maska për zhytje, tampone veshësh
për zhytësit, kapëse hunde për zhytësit dhe
notarët, doreza për zhytësit, aparate
frymëmarje për zhytje; aparate për fikjen e
zjarrit; njësi kontrolli elektronike të
jastëkut të ajrit për automjetet; kontrollues
elektrik i sistemit të ndriçimit ballor të
përshtatshëm për automjetet; matësa të
rrjedhjes së ajrit për motorët me djegie të
brendshme;
sensorë
të
raportit
ajër/karburant për kontrollin e emetimit të
gazrave të shkarkuar për automjetet;
sensor satelitor elektronik i jastëkut të ajrit
për automjetet; sensor i temperaturës së
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ajrit të ambientit për automjetet; sensor i
energjisë së baterisë për automjetetet
hibride dhe elektrike; sensor i presionit të
lëngut të frenave për automjete; sensor i
pozicionit të boshtit me gunga për
automjetet; sensor i presionit të linjave të
përgjithshme për automjete; sensor i
temperaturës së ftohësit për automjete;
sensor i pozicionit të kollodokut për
automjete;
sensor
përplasjeje
për
automjete; sensor i temperaturës së
aparatit të avullimit për automjete; sensor i
presionit të gazrave të shkarkimit për
motorët me djegie të brendshme të
automjeteve; sensor i temperaturës së
gazrave të shkarkimit për automjete;
sensor i presionit të karburantit për
automjetet me injeksion direkt të benzinës;
sensor i presionit të serbatorit të
karburantit për automjetet; sensor i
lagështisë për automjetet; sensor i
temperaturës së brendshme për automjetet;
sensorë të inercisë, domethënë sensorë për
kontrollin
e
qëndrueshmërisë
së
automjeteve; sensor i temperaturës së ajrit
të përthithur për automjetet; sensor me
rreze infra të kuqe; sensor i trokitjes për
automjetet;
sensor
i
përzierjes
ajër/karburant për automjetet; sensor i
shiut për automjetet; sensor i presionit të
ftohësit për automjetet; sensor i fushës
magnetike për motorët me djegie të
brendshme të automjeteve; sensor i radarit
lazer për automjetet; sensor i shpejtësisë së
rrotave; sensor i radarit me valë
milimetrike për automjete; sensor i
oksigjenit për automjetet; sensor i pranisë
së pasagjerit për automjetet; sensor
piezoelektrik për automjetet; sensor i
presionit absolut të shumëfishtë; sensor i
hapjes së valvulës; sensor presioni për
serbatorin e automjeteve; sensori i agimit
dhe i muzgut; sensori diellor për
automjetet; sensori sonar; sensori i
shpejtësisë për automjete; shpejtësimatësa
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për automjete; sensori i momentit të
rrotullimit; sensori i shikueshmërisë;
sensori ultrasonik; sensori vakumi; sete
instrumentesh që përmbajnë matësa që
tregojnë kushtet e automjeteve dhe të
motorëve me djegie të brendshme; matësa
për shpejtimin për sistemet e jastëkut të
ajrit ose sisteme të kontrollit të amortizimit
për automjete; matësa të karburantit dhe
kalibra
për
automjete;
voltmetra;
regjistruesa të kilometrazhit për automjete;
matësa të presionit të vajit dhe kalibrave
për automjete; matësa shpejtësie; matësa të
temperaturës dhe kalibra; kompjutera,
domethënë, njësi elektronike të kontrollit;
njësi elektronike të kontrollit për timonat
elektrik për automjetet; kontrollues
motorik pa furçë për sistemin e ajrit të
kondicionuar për automjetet; kompjuter
për
kondicionerat
automatik
për
automjetet; aparate kontrolli elektrike për
injektimin e karburantit dizel, domethënë,
kompjutera kontrolli; njësi kontrolli
elektronike të injektimit të karburantit për
motoçikleta; njësi monitorimi për baterinë
për automjete hibride dhe elektrike; pult
komandimi për mbylljen dhe hapjen e
dyerve të automjeteve; njësi kontrolli
elektronike e sigurisë nga distanca; njësi
elektronike e kontrollit të rripave të
sigurimit; kontrollues i ventilatorit të
radiatorit për motorët me djegie të
brendshme të automjeteve; njësi kontrolli
elektronik sonar; sistem navigimi për
automjetet, domethënë, një sistem
navigimi për tu përdorur në automjete që
përmban
kompjutera,
program
kompjuterik, marrësa dhe ekrane; modul i
komunikimit të të dhënave, domethënë
njësi kontrolli elektronike tek automjetet
për komunikimin me zë, komunikimin e të
dhënave, telefonatat e emergjencës,
alarmin e vjedhjes, gjurmimin e makinës
dhe diagnostikimin nga distanca; ekrane të
ngritura (HUDs) të tipit të ekraneve
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elektronike transparente për tu përdorur në
pajisjen e shoferëve të automjeteve me
informacione drejtimi dhe operacionale;
pajisje e brendshme e dedikuar për
komunikimin e distancave të shkurtra pa
tel, domethënë pajisje elektrike e përdorur
për mbledhjen pagesës së rrugës, për
sistemin e informacionit për trafikun;
sistem elektronik i mbledhjes së pagesës së
rrugës, domethënë pajisje e brendshme e
përdorur për mbledhjen e pagesës së rrugës
për automjetet; antenë e fenerit optik;
amplifikator për kondicionerët për
automjete;
panel
drejtimi
për
kondicionerët për automjetet; regjistrues i
të dhënave të ngjarjeve; pajisje e sigurisë
së automjeteve, domethënë, kamera në
makinë; pajisje e sigurisë së automjeteve,
domethënë, sensorët e pasëm dhe kamerat;
sonar ultrasonik; rezistenca e llampave të
shkarkimit me intensitet të lartë,
domethënë, një pajisje elektrike për të
ndezur dhe për të rregulluar llampat e
shkarkimit për automjetet; kontrollues i
dritave ballore të automjetit; alarme
kundra vjedhjeve për automjete dhe për
përdorim shtëpiak; njësi kontrolli
elektronike e sistemit të monitorimit të
presionit të gomave; çelësa smart për
automjete, domethënë një çelës kontrolli
nga distanca i cili lejon shoferin ta mbajë
suportin e çelësit në xhep kur e hap, e
mbyll dhe e nis makinën; kontrolluesa nga
distanca; alarme paralajmëruese për
shoferët për kushtet jo normale dhe të mos
funksionimit të automjeteve; rregullatorë
të tensionit për energjinë elektrike; moduli
i kontrollit të rrjedhjes avulluese për
automjetet, domethënë pajisje për
zbulimin dhe njoftimin e rrjedhjes së
karburantit nga sistemi i serbatorit të
karburantit; tahografe; pajisje të sigurisë së
automjeteve, domethënë tahograf digjital
që
përmban
monitore
ekranesh,
kompjutera, kamera video, dhe sisteme
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operimi dhe programe aplikacioni për të
zbuluar vendodhjen e automjetit; testera të
voltazhit dhe të amperazhit për motorë me
djegie të brendshme dhe për kompjuterat e
kontrollit të automjeteve; aparate
diagnostikimi për tu përdorur në riparimin
e automjeteve; pajisje për diagnostikimin e
difektit për tu përdorur në shërbimin e
automjeteve; aparate kompjuterike për
diagnostikimin e motorit të automjetit;
aparate testuese të rrjedhjes për
kondicionerët për automjetet tokësore;
indikatorë të presionit të gazit; aparate dhe
instrumente për kontrollin e presionit të
gazit dhe rregullimin e kondicionerëve për
automjetet tokësore; kalibra të tensionit të
rripave për aksesorët e motorëve me djegie
të brendshme të automjeteve; programe
kompjuterike
për
të
kontrolluar
automjetet, motorët me djegie të
brendshme, projektimet industriale dhe
prodhimin e kompakt disqeve të
pararegjistruara me muzikë dhe me të
dhënat e hartave; lexuesa dhe shkruesa
kartash të identifikimit pa kontakt; karta
identifikimi pa kontakt të koduara;
sinjalizues elektrik; bobina elektrike; rele
elektrike;
çelësa
elektrik;
bobina
elektromagnetike;
kompjutera
të
verifikimit të gjurmëve të gishtave për të
verifikuar gjurmët e gishtave të njerëzve të
pararegjistruar; bateri portative; procesorë,
domethënë, njësi procesimi qendrore;
gjysmë-përçuesa; termostate; instrumente
elektronike për sistemet e monitormit në
ndërtesa; sisteme të monitorimit të linjave
të energjisë; sistem i manaxhimit të
energjisë
shtëpiake
që
përmban
monitorimin e konsumimit të energjisë dhe
kontrollues i pajisjeve elektrike shtëpiake;
bateri rezervë me jone litiumi për përdorim
shtëpiak;
pikë pune që përmban
kompjuterin pritës; kompjutera fundorë
dhe
kabllo
kompjuterash
për
automatizimin e fabrikës; programe të
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regjistruara në mbajtësit e të dhënave ose
në çipe me qarqe të integruara ose të
shkarkuara nga një rrjet kompjuterik në
distancë, të përdorura në automjete dhe në
mirëmbajtjen e automjeteve; lexuesa të
barkodeve.
11 Aparatet dhe instalimet për ndriçim,
ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim,
tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe
qëllime
sanitare;kondicionerë
për
automjetet dhe pjesët dhe pajisjet e
tyre;njësitë
e
ajrit
të
kondicionuar;ngrohësit për automjete dhe
pjesët dhe pajisjet e tyre;radiatorë kabine,
përkatësisht, këmbyesit e nxehtësisë për
kondicionerin për automjete;ngrohësit e
ajrit marrës për motorët me naftë;shkrires
akulli
për automjete;ventilatorë për
automjete;aparatet e ftohjes së ajrit për
automjete, fabrika ose pajisje stacioni
celulari;njësi ftohëse për sediljen e pasme
të automjeteve;aparatet e ftohjes për
tranzistorët e energjisë;shkëmbyesit e
nxehtësisë,
përveç
pjesëve
të
makinave;akumulatorët për sistemin e ajrit
të kondicionuar për automjetet;ndarësit për
kondicionerët, përkatësisht, ndarësit për
ndarjen e ftohësve në gaz dhe të
lëngshëm;avulluesit
(për
kondicionerët);kondensuesit
për
kondicionerë;valvula bymimi, domethënë,
pjesët përbërëse të sistemeve të ngrohjes
dhe
ajrit
të
kondicionuar
për
automjete;ventilatore
elektrikë
për
kondicionerë;motori
ndihmës
për
kondicionerin;motori i ventilatorit për
kondicionerë për automjete;valvulat e ujit,
përkatësisht, valvulat e kontrollit të ujit për
kondicionerin për automjete;gypat dhe
tubat e ujit për kondicionerët për
automjete;modul ftohës për motorin ftohës
ose depozitën e karburantit;filtrat e ajrit
për njësitë e kondicionimit;pastruesit e
ajrit për përdorim në hapësirat brenda
automjeteve;aparatet për eleminimin e
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erërave të këqia të ajrit;aparatet elektrike
për eleminimin e erërave të këqia të ajrit
për përdorim në hapësirat brenda
automjeteve;sistemet e shpërndarjes për
deodorantët
e
dhomës
për
automjete;aparatet e jonizimit për trajtimin
e ajrit ose ujit;aparatet e ndriçimit të
diodave [LED] për automjetet;balastet për
llampat e shkarkimit të gazit për
automjete;kapakë
radiatori;makina
rikuperimi dhe rigjenerimi dhe instalime
për ftohësit, domethënë, rigjeneruesa për
rikuperimin e ftohësave nga njësitë
freskuese ose ftohëse dhe nga ftohësit
rigjenerues;pompat
e
nxehtësisë;frigoriferë;enë
frigoriferike;stufa elektrike që përdorin
rreze infra të kuqe;ngrohësit e ujit;rubinet
automatik;valvula
shkarkuese
automatike;ngrohësit
për
ujin
e
banjës;aparatet elektrike për pastrimin e
ujit
të
banjës.
12 Automjete; aparate për lëvizje nga
toka, ajri ose uji; alarme për automjete;
alarme kundër vjedhjes për automjete;
frena për automjete; sistemet e frenave për
automjete; sistemet e kontrollit të tërheqjes
për automjete; sinjalet e drejtimit për
automjete; motorë dhe motorë me djegie të
brendshme për automjete tokësore; motorë
lëvizës për automjetet tokësore; motorë,
elektrikë, për automjetet tokësore; motorë
ventilatorësh për automjete; motorë
elektrikë për sistemin drejtues me energji
elektrike për automjetet; motorë për
kontrollin e hapjes/mbylljes së dritareve
për automjete; motorë elektrikë për
fshirëset e xhamave të përparme; motorë
elektrikë për larësit e xhamave; friksione
për automjetet tokësore; friksione
elektromagnetike për automjete; fshirëse
të xhamit të përparmë; gominat e
fshirëseve të xhamave të përparme për
automjetet;
pjesët
e
automjeteve,
përkatësisht, larës të xhamit të përparmë;

54

pjesët e automjeteve, domethënë,
pastruesit e xhamit për fenerët; pjesët e
motorit,
domethënë,
transportues
monolitik të ngjitur me katalizatorë për
pastrimin e gazit të shkarkimit të motorit i
cili ka strukturë hojesh të integruara prej
qeramike ose metali; bori për automjete;
pasqyra e mbrapme; pjesët e automjeteve,
domethënë, pasqyrat kundra verbimit për
shikim mbrapa; pasqyrat e pamjes anësore
për automjetet; alarme për ecjen mbrapsht
të automjeteve; tensionuesit e rripit të
sigurimit për automjete; komponente
xhuntoje dhe transmisioni për automjetet
tokësore; aktivizues i ndërrimit të
marsheve me tel, domethënë, aparatet për
kontrollin e transmisionit automatik për
automjetet; moduli i pedalit të
përshpejtuesit, domethënë, aparate për të
kontrolluar hapjen elektronike të valvulës
së shpejtesise të automjeteve; gjeneratorë
për automjetet tokësore; tapiceri për
automjete; pajisjet anti-verbuese për
automjetet.
35 Shërbime reklame; menaxhim biznesi;
administrim biznesi; funksione zyre;
konsulencë
biznesi
dhe
shërbime
këshilluese; shërbime të ekspertit të
efikasitetit të biznesit; ndihmë për
menaxhimin e biznesit; hulumtimi i
biznesit; analiza e çmimit të kostos;
hulumtimi i marketingut; studimet e
marketingut; shërbime të shitjes me pakicë
ose shërbime të shitjes me shumicë;
prezantimi i mallrave në median e
komunikimit, për qëllime të shitjes me
pakicë; promovimi i shitjeve për të tjerët;
publicitet; shpërndarja e materialeve
reklamuese; modelimi për reklamim ose
promovim të shitjeve; reklamimi on-line
në një rrjet kompjuterik; përpilimi i
informacionit në bazat e të dhënave
kompjuterike; sistemimi i informacionit në
bazat e të dhënave kompjuterike; kërkimi i
të dhënave në skedarët e kompjuterave për
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të tjerët; agjensitë e punësimit; agjensitë e
import-eksportit; përgatitja e taksave dhe
shërbimet
e
konsulencës.
37
Shërbime ndërtimi; shërbimet e
instalimit
dhe
riparimit;
nxjerrje
mineralesh, dhe shpimet për naftë dhe gaz;
instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i
aparateve të ajrit të kondicionuar; instalimi
dhe riparimi i pajisjeve të ngrohjes;
riparimi dhe mirëmbajtja e automjeteve
tokësore; mirëmbajtja dhe riparimi i
automjeteve motorike; riparimi dhe
mirëmbajtja e motorëve për automjetet
motorike; riparimi dhe mirëmbajtja e
automjeteve motorike dhe pjesëve të tyre;
riparimi ose mirëmbajtja e motorëve
elektrik; riparimi ose mirëmbajtja e
gjeneratorëve të energjisë; riparimi ose
mirëmbajtja
e
makinerive
dhe
instrumenteve matëse dhe testuese;
instalimi dhe riparimi i pajisjeve elektrike;
riparimi ose mirëmbajtja e makinave dhe
aparateve të shpërndarjes ose të kontrollit
të energjisë; riparimi ose mirëmbajtja e
pompës; instalimi dhe riparimi i alarmit
kundra vjedhjes; instalimi dhe riparimi i
pajisjeve të ngrirjes; instalimi, mirëmbajtja
dhe riparimi i makinerive; trajtimi kundër
ndryshkut për automjetet; lubrifikimi i
automjeteve; pastrimi i automjeteve; larja
e automjeteve; lustrimi i automjeteve;
pikat e servisit të automjeteve; instalimi,
mirëmbajtja dhe riparimi i aparateve dhe i
instrumenteve telekomunikuese; instalimi,
mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve
kompjuterike; instalimi, mirëmbajtja dhe
riparimi i pajisjeve të rrjetit kompjuterik
dhe i teknologjisë së informacionit;
instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e
robotit; shërbime informacioni dhe
konsulence në lidhje me riparimin e
automjeteve; riparimi diagnostik ose
mirëmbajtja dhe riparimi diagnostik në
lidhje me automjetet, pjesët e automjeteve,
pjesët e motorit, aparatet elektronike,
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aparatet e telekomunikacionit, makinat
industriale ose pajisjet
shtëpiake.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike
dhe hulumtim dhe dizajn që lidhen me
to;analiza industriale, kërkime industriale
dhe
shërbime
të
projektimit
industrial;shërbimet e kontrollit të cilësisë
dhe të vërtetësisë;projektimi dhe zhvillimi
i
pajisjeve
dhe
programeve
kompjuterike;programim
kompjuterik;hartimi
i
programeve
kompjuterike;mirëmbajtja e programeve
kompjuterike;projektimi
i
sistemit
kompjuterik;konsulencë në projektimin
dhe
zhvillimin
e
pajisjeve
kompjuterike;konsulencë për software
kompjuterik;konsulencë për sigurinë
kompjuterike;dhenie
me
qira
kompjuteri;dhenie me qira e programeve
kompjuterike;shërbime
inxhinierike;vizatimet
inxhinierike;dizenjo industriale;studime
mekanike;hulumtim dhe zhvillim për të
tjerët;studime
teknike;testimi
i
materialit;testimi i aftësisë rrugore të
automjeteve;projektimi dhe zhvillimi i
aparateve diagnostikuese;shërbime të
testimit diagnostik ose analizë diagnostike
në lidhje me pjesët e automjeteve, pjesët e
motorit, aparatet elektronike, aparatet e
telekomunikacionit, makinat industriale
ose
pajisjet
shtëpiake;sigurimi
i
programeve kompjuterike në rrjetet e të
dhënave;sigurimi
i
përdorimit
të
përkohshëm të programit kompjuterik jo të
shkarkueshëm on-line, i përdorur në
mirëmbajtjen e automjeteve;programi
kompjuterik si shërbim [SaaS];shërbime
informatike në re (kompjuterike);sigurimi
i
informacionit
mbi
teknologjinë
kompjuterike dhe programimin përmes një
faqeje në internet.
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(210) AL/T/ 2020/243
(220) 02/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë; e bardhë;
(732) ALBI COMMERCE sh.p.k.
Zona e Re Industriale - Veternik p.n.,
10000 Prishtinë, Kosovë (KS), KS
(740) Gazmir ISAKAJ
Rr. "Petro Nini Luarasi", Ndërtesa 22,
Hyrja 17, Ap.28, Tiranë, Shqipëri
(511) 5
Peceta sanitare (prej letre)
16 Letra dhe produkte letre, përfshirë
letrën higjenike per WC e tualet, leter per
përdorim në kuzhinë; peshqir dore prej
letre, peceta letre për cdo përdorim, salveta
(peceta); shami hundesh; facoleta (shami
xhepi); mbulesa tavoline per shtepi apo
restorante; set letrash e pecetash për
restorante dhe shtëpiake; karton dhe
produkte kartoni, përfshirë dhe kutitë prej
letre ose kartoni per ambalazhimin e
prodhimeve te mësipërme me shumicë.
21 Pjata dhe tabaka, të gjitha mallrat e
lartpërmendura prej kartoni dhe të pa
disponueshme
pas përdorimit (njëpërdorimshe).
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(210) AL/T/ 2020/247
(220) 06/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Monster Energy Company
1 Monster Way , Corona, California
92879,
USA,
US
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1,
Tirane
(511) 12 Automjete, pjesë dhe aksesorë
për automjete, përkatësisht, rrota për
automjete, kapakë për rrota, goma, kapëse
për rimorkio, mbështetëse koke për sediljet
e automjeteve, ambiente të brendshme prej
lëkure me porosi për automjete, tapiceri
për automjete, veshje e brendshme
automjetesh, fenerë për automjete, dyer
për automjete, kofër për automjete,
parafango bisht (spoiler) për automjete
automobilistike, zbukurime kofre për
automjete, mbulesa për mbështetëset e
bërrylave për automjete, mbulesa për
targat e automjeteve, korniza për targa,
kapuç frenash, kroskote, mbulesa timoni,
veshje të parafabrikuara për automjete prej
vinili të përshtatura posaçërisht për
automjete, pjesë metalike për automjete,
përkatësisht, veshje dekorative dhe

mbrojtëse metalike të jashtme
brendshme për automjete.

57

dhe

Buletini i Pronësisë Industriale

(210) AL/T/ 2020/248
(220) 06/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) jeshile;
(732) Monster Energy Company
1 Monster Way, Corona, California 92879,
USA,
US
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1,
Tirane
(511) 12 Automjete, pjesë dhe aksesorë
për automjete, përkatësisht, rrota për
automjete, kapakë për rrota, goma, kapëse
për rimorkio, mbështetëse koke për sediljet
e automjeteve, ambiente të brendshme prej
lëkure me porosi për automjete, tapiceri
për automjete, veshje e brendshme
automjetesh, fenerë për automjete, dyer
për automjete, kofër për automjete,
parafango bisht (spoiler) për automjete
automobilistike, zbukurime kofre për
automjete, mbulesa për mbështetëset e
bërrylave për automjete, mbulesa për
targat e automjeteve, korniza për targa,
kapuç frenash, kroskote, mbulesa timoni,
veshje të parafabrikuara për automjete prej
vinili të përshtatura posaçërisht për
automjete, pjesë metalike për automjete,

përkatësisht, veshje dekorative
mbrojtëse metalike të jashtme
brendshme për automjete.
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dhe
dhe
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(210) AL/T/ 2020/254
(220) 07/04/2020
(540)

XHAXHO - OIL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) OIL
(591)
(732) Myrteza Xhaxho
Berat, Vërtop Fushë Peshtan, Fshati
Bregas, godinë dy katëshe, kati parë, pranë
qendrës,
Berat,
AL
(740) Myrteza Xhaxho
Berat, Vërtop Fushë Peshtan, Fshati
Bregas, godinë dy katëshe, kati parë, pranë
qendrës, Berat
(511) 4 karburante; nafte; benzine; gazoil,
gaz
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(210) AL/T/ 2020/255
(220) 08/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) SINCE 1995; mulli me gur
(591) e zezë; e bardhë; ngjyre floriri (gold)
(732) 4 VELLEZERIT NELA SHPK
Rruga Zaltes Mezez , 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;
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.
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(210) AL/T/ 2020/257
(220) 08/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Pastry & Bakery; SINCE 1991
(591) e zezë; e bardhë
(732) Nela Pastry & Bakery Shpk
Rruga Kadri Roshi, Pall. AMI, Kati 1,
Zona Kadastrale 3866, Yzberish Kashar,
Tirane
–
Shqiperi
.,
AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS,
Hyrja E, Kati 2, Ap 4
(511) 30
bukë; simite; embëlsira;
preparate drithi; akullore; miell dhe
preparate të bëra prej drithërave.
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne
dyqan,
nepermjet
internetit
dhe
programeve televizive te produkteve
ushqimore kryesisht: Produkte dhe
nenprodukte me baze mielli, produkte
pasticerie, pije te ndryshme, byrek,
kroasant, produkte me permbajtje orizi,
prodhime me baze cokollate, vecanerisht
tableta cokollate, vafera, bonbone,
ushqime me permbajtje cokollate, krem
cokollate per lyerjen e fetave te bukes,
bajame te sheqerosura, kek, pluhur per pije
me baze cokollate, brum cokollate,
prodhime me baze kakaoje dhe preparate
ushqimore me permbajtje kakaoje,
vecanerisht pluhur per pije me baze
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kakaoje, bajame te sheqerosura, bonbone,
embelsira sheqeri vecanerisht karamele,
bonbone me arome frutash, bonbone me
gjalp, camcakez, biskota, galeta, pasta,
miell dritherash dhe preparate me baze
miell drithi, buke, pasta, kruasante, buke te
thekura me gjalpe, feta buka te thekura
fort, preparate ushqimore me baze miell
misri, akullore, kafe dhe zevendesues
kafeje,
caj.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve
dhe pijeve; Shërbime restoranti; Kafene;
Ushqime dhe pije për katering; Shërbime
restoranti me vete-shërbim; Shërbime të
kafeterisë; Shërbime të ushqimeve të lehta
dhe të shpejta (Snack-bar).

Buletini i Pronësisë Industriale

(210) AL/T/ 2020/265
(220) 09/04/2020
(540)

COLGATE FRUITY
COCKTAIL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) FRUITY COCKTAIL
(591)
(732) Colgate-Palmolive Company, a
Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, New York
10022,
USA
,
US
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1,
Tirane
(511) 3 Pastë dhëmbësh dhe larës goje, jo
për qëllime mjekësore.
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(210) AL/T/ 2020/271
(220) 16/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) familja; Tufa; since; 1992
(591) e bardhë; e kuqe
(732) TRE VELLEZERIT shpk
Tirane, Farke Lunder, Rruga Tufa,
ndertesa
nr.29,
Nr.31,
AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 29
Mish, peshk; ekstrakte
mishi,proshutë; fruta dhe perime të
ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara;
pelte, komposto; vezë; qumësht,qumësht
bajame për qëllime kuzhine; djathë,
gjalpë,margarinë, kos dhe produkte të tjera
të qumështit; vajra dhe yndyrna për
ushqim,vaj
ulliri
për
ushqim,
33
Pijet alkoolike, përveç birrave;
përgatitjet alkoolike për të bërë pije; liker,
aperitivë *,pije alkoolike që përmbajnë
fruta,raki,pije
të
distiluara,esenca
alkoolike,ekstrakte frutash, alkoolike,pije
alkoolike të distiluara me bazë
kokrrizash,liker mente,rum,vodkë, uiski,
vere.
35
Reklamim, Publicitet; Drejtim i
sipërmarrjeve
tregtare,
Administrim
tregtare, Manaxhim biznesi, Administrim
biznesi, shërbime të shitjes online me

63

pakicë dhe shumicë të produkteve
ushqimore.
43
Sherbime
bari;Sherbime
kafeterie;Sherbime kateringu per ushqime
dhe pije;Sherbime hotelerie;Sherbime
restoranti;Sherbime restoranti me vetesherbim.
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(210) AL/T/ 2020/280
(220) 16/04/2020
(540)

BEAUTY.IQ Cien
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) BEAUTY
(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)
3
Sapunë;parfume;vajra
esencial;preparate kozmetike;locione për
flokë;pasta dhëmbësh.
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(210) AL/T/ 2020/283
(220) 16/04/2020
(540)

Ermis Gold
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Gold
(591)
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm,
Germany,
DE
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 32 Birrë;birrë me malt;birrë e
turbullt (birrë).
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(210) AL/T/ 2020/289
(220) 16/04/2020
(540)

Glykanthi
(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 Pulpë frutash, reçel, xhelatinë,
substanca ushqimore të ëmbla për lyerjen
e bukës ose ushqimeve të tjera, për aq sa
përfshihen
në
klasën
29.
30 Mjalt, substanca ushqimore të ëmbla
për lyerjen e bukës ose ushqimeve të tjera
që përfshihen në klasën 30, bonbone dhe
ëmbëlsira,
karamele,
sheqerna
të
karamelizuara, produkte çokollate, në
veçanti substanca ushqimore me çokollatë
për lyerjen e bukës ose ushqime të
tjera;mus me çokollatë;çokollatë me
qumësht,
sheqer
dhe
gjalpë
kakao;zëvendësues
ushqimorë
(çokollatë);kekë me çokollatë;ëmbëlsira të
sheqerosura me çokollatë;ëmbëlsira me
çokollatë;çokollatë me qumësht;çokollatë
e mbushur;çokollatë e ngjeshur në formë
shufre;copa çokollate (që përdoren në
biskota, kekë apo akullore);substanca
ushqimore të ngjeshura në formë shufre
dhe të veshura me çokollatë;çokollatë me
qumësht
e
ngjeshur
në
formë
shufre;çokollatë e mbushur e ngjeshur në
formë shufre;kekë orizi të veshur me
çokollatë;substanca
ushqimore
të
ngjeshura në formë shufre me bazë
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çokollatë që zëvendësojnë ushqimet e
vakteve dhe çokollatë.

Buletini i Pronësisë Industriale

(210) AL/T/ 2020/294
(220) 16/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Loungewear
(591) e zezë; e bardhë
(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) 14
Bizhuteri; stoli [bizhuteri,
bizhuteri (dollap bizush)]; orë; mbajtëse
çelësash në formë unaze; mbajtëse
çelësash; mbajtëse çelësash në formë
unaze [unaza të ndara me cingël ose
medalion zbukurues]; unaza [bizhuteri];
byzylykë;
butona
manshetë;
gjilpëra/kapëse për kravata; karfica
[bizhuteri].
16 Mbajtës për para (mjet për mbajtjen e
parave); kalendarë ngjarjesh (kalendar i
veçantë që përdoret për numërimin e
ditëve të mbetura për Krishtlindjet).
18 Çanta; çanta që vishen ose lidhen rreth
belit të trupit; çanta shpine (me rripa);
çanta tualeti; kuleta; kuleta për monedha,
jo prej metali të çmuar; portofolë xhepi;
çanta për çelësa; këllëfe për çelësa;
portofolë për karta [artikuj prej lëkure];
çadra
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25 Veshje; veshje për këmbë; veshje për
kokë; këmisha; bluza me mëngë të
shkurtra (T-shirts); pantallona; pantallona
të shkurtra; pulovra; triko; jelekë; xhaketa
[veshje]; çorape; geta; ndërresa (veshje të
brendshme);
kostume
për
veshje
informale; kostume për bebe; veshje
trikotazhi [veshje]; denim/xhins [veshje];
shaje që vishen rreth qafës [shaje të trashë
për meshkuj që vishen rreth qafës]; doreza
[veshje]; kasketa [veshje për kokë];
kapele;
rripa
[veshje];
26 arna/ pulla për veshje;stema (badge)
zbukuruese dhe origjinale [kopësa].

Buletini i Pronësisë Industriale

(210) AL/T/ 2020/296
(220) 16/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MEAT, BURGER
(591) e gjelbërt; gri; e zezë; e bardhë;
(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 Fruta, kërpudha dhe zarzavate të
përpunuara (duke përfshirë arra dhe
perime bishtajore); zëvendësues të mishit;
zëvendësues të mishit me bazë
zarzavatesh; zëvendësues të mishit me
bazë bimore; zëvendësues të shpendëve;
zëvendësues të shpendëve me bazë
zarzavatesh; zëvendësues të shpendëve me
bazë bimore; zëvendësues vegjetarian dhe
vegan të mishit; produkte vegjetariane dhe
vegane të salçiçeve; proteinë zarzavatesh
me formë të strukturuar për përdorim si një
zëvendësues mishi; burger vegan dhe me
zarzavate; ushqime të përgatitura që
përbëhen kryesisht prej zëvendësuesve të
mishit; ushqime të përgatitura që përbëhen
kryesisht
prej
zëvendësuesve
të
shpendëve.
30 Produkte të furrës së bukës dhe
ëmbëltores; pasta, kekë, tarta dhe biskota
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(biskota të ëmbla); makarona; bukë; bukë
e thekur; simite; bageta; gjevrek/precel
(llojë buke e kripur); bukë pite; ushqime të
mbështjella me bukë/pite të hollë rreth një
mbushjeje [sanduiç]; salca pikante, çatni
(salcë indiane me fruta dhe erëza) dhe
brumë; majonezë vegane.
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(210) AL/T/ 2020/297
(220) 16/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MEAT
(591) e gjelbërt; gri; e zezë; e bardhë;
(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 Fruta, kërpudha dhe zarzavate të
përpunuara (duke përfshirë arra dhe
perime bishtajore); zëvendësues të mishit;
zëvendësues të mishit me bazë
zarzavatesh; zëvendësues të mishit me
bazë bimore; zëvendësues të shpendëve;
zëvendësues të shpendëve me bazë
zarzavatesh; zëvendësues të shpendëve me
bazë bimore; zëvendësues vegjetarian dhe
vegan të mishit; produkte vegjetariane dhe
vegane të salçiçeve; proteinë zarzavatesh
me formë të strukturuar për përdorim si një
zëvendësues mishi; burger vegan dhe me
zarzavate; ushqime të përgatitura që
përbëhen kryesisht prej zëvendësuesve të
mishit; ushqime të përgatitura që përbëhen
kryesisht
prej
zëvendësuesve
të
shpendëve.
30 Produkte të furrës së bukës dhe
ëmbëltores; pasta, kekë, tarta dhe biskota
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(biskota të ëmbla); makarona; bukë; bukë
e thekur; simite; bageta; gjevrek/precel
(llojë buke e kripur); bukë pite; ushqime të
mbështjella me bukë/pite të hollë rreth një
mbushjeje [sanduiç]; salca pikante, çatni
(salcë indiane me fruta dhe erëza) dhe
brumë; majonezë vegane.
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(210) AL/T/ 2020/300
(220) 16/04/2020
(540)

Space Cookies
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Cookies
(591)
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm,
Germany,
DE
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 30
Kokrriza drithërash të
përpunuara, niseshte dhe produkte/mallra
të bëra prej tyre; preparate dhe maja për
pjekje; drithëra; drithëra për mëngjes;
muesli (përzierje drithërash, frutash të
thata dhe arrash); ushqime që konsumohen
midis vakteve (snacks) të prodhura nga
drithëra; ushqime që konsumohen midis
vakteve (snacks) të prodhura nga muesli
(përzierje drithërash, frutash të thata dhe
arrash); shufra ushqimore me drithëra;
shufra ushqimore me muesli (përzierje
drithërash, frutash të thata dhe arrash);
shufra ushqimore që konsumohen midis
vakteve që përmbajnë një përzierje të
kokrrizave të drithërave, arrave dhe
frutave të thata [ëmbëlsirë].
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(210) AL/T/ 2020/305
(220) 16/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(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 Produkte të qumështit dhe
produkte të bulmetit të çfarëdolloji, në
veçanti djath.
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(210) AL/T/ 2020/306
(220) 16/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm,
Germany,
DE
(740) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati 2, Tiranë,
Shqipëri
(511) 29 Pulpë frutash, reçel, xhelatinë,
substanca ushqimore të ëmbla për lyerjen
e bukës ose ushqimeve të tjera, për aq sa
përfshihen
në
klasën
29.
30 Mjalt;substanca ushqimore të ëmbla
për lyerjen e bukës ose ushqimeve të tjera
që përfshihen në klasën 30;bonbone dhe
ëmbëlsira;karamele;sheqerna
të
karamelizuara;produkte çokollate në
veçanti Substanca ushqimore me çokollatë
për lyerjen e bukës ose ushqime të tjera;
mus me çokollatë; çokollatë me qumësht,
sheqer dhe gjalpë kakao; zëvendësues
ushqimorë (çokollatë); kekë me çokollatë;
ëmbëlsira të sheqerosura me çokollatë;
ëmbëlsira me çokollatë; çokollatë me
qumësht; çokollatë e mbushur; çokollatë e
ngjeshur në formë shufre; copa çokollate
(që përdoren në biskota, kekë apo
akullore); substanca ushqimore të
ngjeshura në formë shufre dhe të veshura
me çokollatë; çokollatë me qumësht e
ngjeshur në formë shufre; çokollatë e
mbushur e ngjeshur në formë shufre; kekë
orizi të veshur me çokollatë; substanca
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ushqimore të ngjeshura në formë shufre
me bazë çokollatë që zëvendësojnë
ushqimet e vakteve dhe çokollatë.
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(210) AL/T/ 2020/307
(220) 16/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e gjelbërt; e zezë
(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 Fruta dhe zarzave të konservuara,
të gatuara dhe të thata, në veçanti fruta të
thata
(fruta).
30
Miell dhe drithëra / preparate
drithërash;oriz;produkte orizi në vecanti
produkte ushqimore që konsumohen midis
vakteveve (snack foods) të bëra nga
orizi;produkte ushqimore të shtypura të
bëra nga orizi;produkte ushqimore që
konsumohen midis vakteveve (snack
foods) të bëra nga miell orizi; makaronë
petë
(noodles);semolina
(bollgur);semolina (bollgur) me grurë
durum (lloj gruri);ushqime të përgatitura
që përbëhen kryesisht prej produkteve të
sipërpërmendura.
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(210) AL/T/ 2020/309
(220) 16/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm,
Germany,
DE
(740) Krenar Loloci
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë
(511) 29 Mish dhe produkte të mishit në
vecanti substanca ushqimore me mish për
lyerjen e bukës ose ushqimeve te
tjera;mish i konservuar;mish i gatuar;mish
i përpunuar;burger me mish;mish i
freskët;mish i pjekur;salcice të kriposura
dhe të thata, salcice për hotdog, salcice të
tymosura;salcice të papjekura;salcice të
konservuara;salcice të thata;Mishra të
ftohtë;mish i ftohtë i prerë në feta;proshutë
e pjekur;produkte të mishit të prera në
feta;sallamerira;proshutë, sallam (salami),
mish derri i ftohtë;proshutë e prerë dhe e
paprerë në feta dhe mishra të kriposur dhe
të thatë;shpendë dhe produkte të
shpendëve
në vecanti shpendë të
gatuar;shpendë të freskët;shpendë të
pjekur;shpendë të ngrirë;qofte me mish
shpendësh;zëvendësues
të
shpendëve;shpendë, jo të gjallë;konserva
të shpendëve;ekstrakte shpendësh;sallata
me mish shpendësh;salcice pule;salcice
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me mish shpendësh, sallamerira me mish
shpendësh;mish i kafshëve të gjahut dhe
produkte të kafshëve të gjahut, në vecanti
ushqime të gatshme që përbëhen tërësisht
ose pothuajse tërësisht prej kafshëve të
gjahut;ushqime të para-paketuara që
përbëhen kyesisht prej kafshëve të
gjahut;kafshë gjahu, jo të gjalla;konserva
të kafshëve të gjahut;salçice;salçice, të
gjitha prej llove të sipërpërmendura dhe
gjithashtu të konservuara, të ngrira ose
shumë
të
ngrira.
30 Bukë dhe ëmbëlsira, veçantërisht pica
të gatuara të mbushura me djath, me brumë
të hollë që rrotullohet, green hammer (lloj
pice me barishte) dhe/ose krem; bukë.
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(210) AL/T/ 2020/334
(220) 05/05/2020
(540)

ALDI
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ALDI GmbH & Co. KG
Burgstr. 37 45476 Mülheim an der Ruhr,
Germany
,
DE
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 35 Shërbime të shitjes me pakicë në
lidhje me prodhime bujqësore, prodhime
kopshtarie,
prodhime
pylli, artikuj ushqimorë, preparate për
larje, preparate për pastrim, artikuj për
qëllime
pastrimi,
dizinfektantë,
kozmetikë, artikuj sanitare, ilaҫe që mund
të blehen pa recetë mjekësore, plotësues
ushqimorë, fishekzjarre, aparate dhe
aksesorë
elektrikë,
aparate
elektronike dhe aksesorë për to,
kompjutera dhe aksesorë të kompjuterit,
kompakt disqe,
harduere
dhe softuere kompjuterike, mjete
ndriҫuese, vegla, aparate kopshtarie dhe
aksesorë për to, biҫikleta dhe aksesorë për
to, aksesorë për makina, orë muri, orë dore
dhe
stoli, artikuj
kancelarie dhe artikuj të nevojshëm për
zyrën, libra dhe materiale të tjera të
shtypura, mobilje dhe orendi të tjera,
mobilje për kopshtin, enë kuzhine
shtëpiake dhe
aksesorë
për to, mallra shtëpiake, mbulesa krevati,
duke përfshirë jastëqe, ҫarҫafe për
krevatin, tekstile shtëpiake, veshje, veshje
për kokë, këpucë, mallra prej lëkure,
pajisje
sportive, lodra,
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artikuj për aktivitete të kohës së lirë,
artikuj ushqimorë për kafshë, bimë,
mallra duhani; shërbime online të shitjes
me pakicë në lidhje me prodhime
bujqësore,
prodhime
kopshtarie, prodhime pylli, artikuj
ushqimorë, preparate për larje, preparate
për
pastrim, artikuj për
qëllime
pastrimi,
dizinfektantë,
kozmetikë, artikuj sanitare, ilaҫe që
mund të blehen pa recetë mjekësore,
plotësues ushqimorë, fishekzjarre, aparate
dhe
aksesorë elektrikë,
aparate elektronike dhe aksesorë për to,
kompjutera
dhe
aksesorë
të
kompjuterit, kompakt disqe, harduere dhe
softuere kompjuterike, mjete ndriҫuese,
vegla,
aparate kopshtarie
dhe aksesorë për to, biҫikleta dhe aksesorë
për
to,
aksesorë
për
makina,
orë muri, orë dore dhe stoli, artikuj
kancelarie dhe artikuj të nevojshëm për
zyrën, libra dhe
materiale
të tjera të shtypura, mobilje dhe orendi të
tjera, mobilje për kopshtin, enë kuzhine
shtëpiake dhe aksesorë për to, mallra
shtëpiake, mbulesa krevati, duke përfshirë
jastëqe,
ҫarҫafe për
krevatin, tekstile shtëpiake, veshje, veshje
për kokë, këpucë, mallra prej lëkure,
pajisje sportive, lodra, artikuj për aktivitete
të kohës së lirë, artikuj ushqimorë për
kafshë,
bimë, mallra
duhani; shërbime të shitjes me shumicë në
lidhje
me
prodhime
bujqësore,
prodhime kopshtarie, prodhime pylli,
artikuj ushqimorë, preparate për larje,
preparate për
pastrim,
artikuj për qëllime pastrimi, dizinfektantë,
kozmetikë, artikuj sanitare, ilaҫe që
mund të blehen pa recetë mjekësore,
plotësues ushqimorë, fishekzjarre, aparate
dhe
aksesorë elektrikë,
aparate elektronike dhe aksesorë për to,
kompjutera
dhe
aksesorë
të
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kompjuterit, kompakt disqe, harduere dhe
softuere kompjuterike, mjete ndriҫuese,
vegla,
aparate kopshtarie
dhe aksesorë për to, biҫikleta dhe aksesorë
për
to,
aksesorë
për
makina,
orë muri, orë dore dhe stoli, artikuj
kancelarie dhe artikuj të nevojshëm për
zyrën, libra dhe
materiale
të tjera të shtypura, mobilje dhe orendi të
tjera, mobilje për kopshtin, enë kuzhine
shtëpiake dhe aksesorë për to, mallra
shtëpiake, mbulesa krevati, duke përfshirë
jastëqe,
ҫarҫafe për
krevatin, tekstile shtëpiake, veshje, veshje
për kokë, këpucë, mallra prej lëkure,
pajisje sportive, lodra, artikuj për aktivitete
të kohës së lirë, artikuj ushqimorë për
kafshë,
bimë, mallra
duhani; shërbime të supermarketeve
operative, të dyqaneve (outlets) të shitjes
me pakicë dhe të dyqaneve (outlets) të
shitjes me pakicë me ulje ҫmimi; shërbime
reklamuese; shërbime reklamuese në
Internet, për të tjerë; shërbime të ofrimit të
informacionit në Internet, konkretisht
informacion
rreth
produkteve
të
konsumatorit,
informacion
për këshillimin e konsumatorit dhe
informacion për shërbimin e konsumatorit;
shërbime të organizimit të transaksioneve
tregtare për palë të treta, gjithashtu në
Internet;
shërbime të
prokurimit të kontratave të telefonisë
celulare për të tjerë; shërbime menaxhimi
biznesi;
shërbime
të
planifikimit
organizativ dhe mbikqyrjes së zhvillimeve
të biznesit;
shërbime të
rekrutimit të personelit; shërbime
konsulence të organizimit të biznesit;
shërbime asistence të menaxhimit tregtar
ose industrial; shërbime prokurimi për të
tjerë
[blerja e mallrave
dhe shërbimeve për biznese të tjera].
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(210) AL/T/ 2020/336
(220) 05/05/2020
(540)

MANGO MAYHEM
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) F/TM/O/2019/161867 06/11/2019
NE
(526 )
(591)
(732) Monster Energy Company
1 Monster Way, Corona, California 92879,
USA,
US
(740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.
2/1, Tirane
(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/ 2020/359
(220) 18/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) SAILUN GROUP CO., LTD.
No.588, Maoshan Road, Huangdao
District, Qingdao City, Shandong, CN, CN
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat
Albania
sh.p.k,
Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 12 Goma automjetesh [goma]; tuba
të brendshëm (komardare) për goma
pneumatike [goma]; kopertona për goma
pneumatike [goma]; goma të plota për
rrota makinash; goma për rrota makinash;
shirita për rimbushjen e gomave [gomave];
bokull për rrotat e automjeteve; kornizat e
disqeve të rrotave të automjeteve; goma
biçikletash; zinxhirë kundër rrëshqitjes.
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(210) AL/T/ 2020/364
(220) 20/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë; e bardhë; e kuqe
(732) Spartak Koka
Rr. Dalip Topi, pallati Euro3D,
apartamenti
10,
Tiranë,
AL
(740) Spartak Koka
Rr. Dalip Topi, pallati Euro3D,
apartamenti 10, Tiranë
(511) 41 Shërbime I raportimit të lajmeve;
publikimi në internet i librave dhe
revistave elektronike; prezantimi i
shfaqjeve të shumëllojshme; argëtim
televiziv;
sigurimi
i
programeve
televizive, që nuk mund të shkarkohen,
përmes shërbimeve të kërkuara nga video /
ofrimi i programeve televizive, që nuk
mund të shkarkohen, përmes shërbimeve
të kërkuara me video; sigurimi i
informacionit në fushën e argëtimit;
montazh programesh radiofonike dhe të
televizionit; prodhimi i programeve radio
dhe televizive; shkrimi i skenarit;
skenarizimi,
përveç
për
qëllime
reklamimi; rregullimi dhe mbajtja e
seminareve; marrja me qira e peizazhit të
shfaqjeve; organizimi i shfaqjeve
;prodhimi i shfaqjes; argëtime; organizim i
shfaqjeve të ndryshme;spektakle,
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(210) AL/T/ 2020/369
(220) 22/05/2020
(540)

TOYOTA BZ
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,
Japan,
JP
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1,
Tirane
(511) 12 Automjete dhe pjesët e tyre
strukturore.
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(210) AL/T/ 2020/370
(220) 22/05/2020
(540)

AYGO X
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,
Japan,
JP
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1,
Tirane
(511) 12 Automjete dhe pjesët e tyre
strukturore.
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(210) AL/T/ 2020/372
(220) 22/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Jeshile e zbehtë; jeshile; jeshile e
errët; e bardhë
(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 Peceta të lagura paraprakisht, të
bëra prej letre dhe/ose prej celuloze.
5 Pelena një-përdorimshe, të bëra prej
letre dhe/ose prej celuloze.
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(210) AL/T/ 2020/387
(220) 27/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 40-2019-0189938 06/12/2019 KR
(526 )
(591)
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic
of
Korea,
KR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 14 Mbajtëse çelësash në formë
unaze [unaza të ndara me cingël ose
medalion zbukurues]; mbajtëse çelësash
në formë unaze prej metalesh të çmuara;
mbajtëse çelësash në formë unaze të
veshur me metale të çmuara; mbajtëse
çelësash në formë unaze me një
mekanizëm që mundëson zgjatjen dhe
çmontimin e mbajtëses së çelësave
[retractable key rings]; mbajtëse çelësash
në formë unaze prej metali; hajmali për
mbajtëse çelësash në formë unaze;
mbajtëse çelësash prej imitimi lëkure;
mbajtëse çelësash si bizhuteri [cingla ose
medalione]; mbajtëse çelësash prej lëkure;
mbajtëse çelësash prej plastike; mbajtëse
çelësash [unaza të ndara me cingël ose
medalion zbukurues]; hajmali për
mbajtëse çelësash; mbajtëse çelësash prej
metali; ora për golf; butona manshetë;
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pajisje prej lëkure për mbajtjen e çelësave
(pajisje që varen në mur); orë kronometër;
orë dore/orë muri; instrumente horologjike
dhe kronometrike dhe pjesë të tyre; pjesë
dhe pajisje për orë dore; orë për
automobilë; bizhuteri dhe metale të
çmuara; kupa memoriale prej metalesh të
çmuara; pllaka memoriale prej metalesh të
çmuara; trofe prej metali të çmuar; vepra
arti prej metali të çmuar.
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(210) AL/T/ 2020/388
(220) 27/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 40-2019-0189942 06/12/2019 KR
(526 )
(591)
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic
of
Korea,
KR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 20 Targa automjetesh, jo prej metali;
fuçi prej druri për dekantimin e verës; tapa
shishesh, jo prej metali; mbajtëse vere
(mbajtëse për vendosjen e shisheve të
verës); rafte (mbajtëse) për vendosjen e
shisheve të verës; korniza për fotografi;
jastëk për mbështetjen e qafës; jastëk me
ajër; unaza të ndara, jo prej metali, për
çelësa; priza [kunja], jo prej metali; tapa
druri.
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(210) AL/T/ 2020/389
(220) 27/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 40-2019-0189945 06/12/2019 KR
(526 )
(591)
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic
of
Korea,
KR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 25 Këpucë golfi; thumba (këpucësh)
për këpucë golfi; thumba të mëdhenj
zbukurues (këpucësh) për këpucë golfi;
çanta të përshtatura në mënyrë të veçantë
për këpucë golfi; kjaveta (pjesë/veshje e
jashtme) për këpucë golfi; këpucë të
posaçme për drejtimin e automjeteve;
bluza golfi; këmisha golfi; funde golfi;
pantallona golfi; jelek golfi; veshje golfi;
kasketa golfi; veshje për këmbë; veshje;
kapele; rripa [veshje]; çorape; maska
fytyre për dimër (veshje).
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(210) AL/T/ 2020/390
(220) 27/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 40-2019-0189950 06/12/2019 KR
(526 )
(591)
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic
of
Korea,
KR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 39 Shërbime leasing për automjete;
shërbime të dhënies me qera të
automjeteve të pajisura me GPS; shërbime
të ofrimit të informacionit mbi rrugët dhe
trafikun; shërbime leasing të makinave me
qera; shërbime të rezervimit të makinave
me qera; shërbime të transportimit me
makinë dhe ofrimi i informacionit në lidhje
me to; shërbime të ofrimit të informacionit
përmes Internet-it në lidhje me shërbimet
leasing të automobilave; shërbime të
dhënies me qera të makinave, shërbime të
dhënies me qera të garazheve dhe
hapësirave për parkim; shërbime të
dhënies me qera të makinave; shërbime të
dhënies me qera të automjeteve; shërbime
për marrjen me qera (për periudha të
shkurtra kohe) të makinave të individëve
privat; shërbime për përdorimin e
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përbashkët të makinave; shërbime të
ndërmjetësimit
(brokerimit)
për
përdorimin e përbashkët të makinave;
shërbime të informimit mbi trafikun
përmes
rrjeteve
kompjuterike
të
komunikimit; shërbime të gjurmimit të
automjeteve të transportit nëpërmjet
kompjuterit [shërbime të informimit mbi
transportin]; shërbime të ofrimit të
informacionit në lidhje me statusin
operacional të automjeteve [shërbime të
informimit mbi transportin]; shërbime të
njoftimit paralajmërues të rrezikut
nëpërmjet mjeteve të komunikimit në
largësi në lidhje me statusin e automjeteve
për persona me aftësi të kufizuara;
shërbime te ofrimit të informacionit mbi
vendndodhjen dhe drejtimin e automjeteve
[shërbime të ofrimit të informacionit mbi
transportin - duke përfshirë shërbime të
ofruara me ndihmën e sistemeve satelitore
të navigimit]; shërbime të ofrimit të
informacionit mbi transportin nëpërmjet
kompjuterit; shërbime të ofrimit të
informacionit në lidhje me transportin;
shërbime të parkimit të automjeteve;
shërbime të ofrimit të informacionit mbi
rrugët dhe trafikun; shërbime të ofrimit të
informacionit në lidhje me rrugët dhe
gjendjet e trafikut; shërbime të ofrimit të
informacionit mbi trafikun.
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(210) AL/T/ 2020/391
(220) 27/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 40-2019-0189944 06/12/2019 KR
(526 )
(591)
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic
of
Korea,
KR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 24 Mbulesa të shkurtra që hidhen
mbi prehër; mbulesa për përdorim në
ambiente të jashtme; mbulesa të shkurtra
që mund të përdoren për më shumë
ngrohtësi dhe si zbukurim mbi pjesën e
jashtmë të krevatit; peshqira për golf;
mbulesa të kthyeshme nga të dyja anët;
peshqira prej tekstili; shami prej tekstili.
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(210) AL/T/ 2020/392
(220) 27/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 40-2019-0189943 06/12/2019 KR
(526 )
(591)
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic
of
Korea,
KR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 21
Furça për kashaisjen
(përpunimin) e fushave të golfit; furça për
pastrimin e pajisjeve të golfit; shishe uji;
tapa shishesh prej qelqi.
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(210) AL/T/ 2020/393
(220) 27/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 40-2019-0189941 06/12/2019 KR
(526 )
(591)
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic
of
Korea,
KR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 18 Çanta tualeti (që shiten bosh);
çanta kozmetike portative (që shiten bosh);
këllëf për mbajtjen e çelsave; çanta; çanta
të vogla dore; kuletë për mbajtjen e
kartave;
kuletë
për
mbajtjen
e
kartëvizitave prej lëkure; këllëf për
mbajtjen e kartëvizitave; valixhe të vogla
dore; çanta dore boston (lloj çante me dy
doreza); çanta ekologjike [çanta të bëra
nga material i ripërdorshëm]; mbajtëse për
transportimin e kostumeve, këmishave dhe
fustaneve; baule (valixhe të mëdha) dhe
çanta udhëtimi; etiketa për valixhe; çanta
për sete udhëtimi (artikuj prej lëkure);
çadra golfi; çadra dielli për golf; çadra;
çadra dielli [çadra dielli]; zbukurime
(dekorime) prej lëkure për çanta; këllëf
prej lëkure për çelsa; çanta prej lëkure dhe
imitim lëkure; valixhe të vogla dore
[mallra prej lëkure]; çanta shpine për
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alpinistë; valixhe; çanta për sport; çanta
shpine për sport; çanta dore; çadra dielli.
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(210) AL/T/ 2020/394
(220) 27/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 40-2019-0189940 06/12/2019 KR
(526 )
(591)
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic
of
Korea,
KR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 17 Tapa gome për paketimin e
shisheve.
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(210) AL/T/ 2020/395
(220) 27/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 40-2019-0189939 06/12/2019 KR
(526 )
(591)
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic
of
Korea,
KR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 16
stilolapsa (instrumente
shkrimi);blloqe shenimesh;kapëse për
zyrë;shënues për faqet e librave;veshje për
tavolinë shkrimi;kapëse për para;këllëf për
pasaportë;kapakë për pasaportë;mbajtëse
për pasaportë;ditare;materiale shkrimi.

91

Buletini i Pronësisë Industriale

(210) AL/T/ 2020/396
(220) 27/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 40-2019-0189934 06/12/2019 KR
(526 )
(591)
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic
of
Korea,
KR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 8 Grabujë për terrene me rërë;
grabujë për fusha golfi.
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(210) AL/T/ 2020/397
(220) 27/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 40-2019-0189932 06/12/2019 KR
(526 )
(591)
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic
of
Korea,
KR
(740) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati 2, Tiranë,
Shqipëri
(511) 6 Targa automjetesh prej metali;
tapa shishesh prej metali / kapëse shishesh
prej metali / mbyllëse shishesh prej metali.
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(210) AL/T/ 2020/398
(220) 27/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 40-2019-0189931 06/12/2019 KR
(526 )
(591)
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic
of
Korea,
KR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 4
Qirinj aromatik; qirinj të
parfumuar; fitil për qirinj; qirinj.
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(210) AL/T/ 2020/407
(220) 29/05/2020
(540)

ANTCHAIN
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Advanced New Technologies Co.,
Ltd.
Cayman Corporate Centre, 27 Hospital
Road, George Town, Grand Cayman KY19008,
Cayman
Islands
,
KY
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1,
Tirane
(511) 9
Aparate dhe instrumente
shkencore, detare, survejimi, fotografike,
kinematografike, optike, peshimi, matëse,
sinjalizimi,
kontrolli
(mbikëqyrje),
shpëtimi dhe mësimdhënieje; aparate dhe
instrumente për transmetimin, kalimin,
transformimin, akumulimin, rregullimin
ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate
për regjistrimin, transmetimin ose
riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës të
dhënash magnetike, disqe regjistrimi;
mekanizma për aparate që punojnë me
monedha; kasa, makina llogaritëse, pajisje
për përpunimin e të dhënave dhe
kompjutera;
softuerë
kompjuterikë;
programe
kompjuterike;
softuer
kompjuterik në formën e një aplikacioni
për pajisje celularë dhe kompjuterë;
aplikacioni softuerë për përdorim në
pajisjet celulare; softuer për përpunimin e
pagesave elektronike tek dhe nga të tjerët;
softuerë kompjuterikë dhe aplikacione
softueri që përdoren në lidhje me
shërbimet
financiare,
transaksionet
financiare, tregtinë elektronike, pagesat
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elektronike, këmbimin e valutës së huaj,
shërbime tregtare dhe brokerimi dhe
shërbime këshillimi për investime; softuer
autentifikimi; softuer kompjuterikë dhe
aplikacione për softuere kompjuterike (të
shkarkueshme); softuer për mesazhe të
çastit; softuer për shpërndarjen e dosjeve;
softuer komunikimi për shkëmbimin
elektronik e të dhënave, audios, videos,
imazheve dhe grafiqeve nëpërmjet rrjeteve
kompjuterike, telefonike, pa tela dhe
telekomunikacioni; softuer kompjuterik
për përpunimin e imazheve, grafiqeve,
audios, videos dhe tekstit; softuer
kompjuterik i shkarkueshëm për të
lehtësuar transmetimin elektronik të
informacionit, të dhënave, dokumenteve,
zërit dhe imazheve nëpërmjet internetit;
softuer kompjuterik i shkarkueshëm i cili i
lejon përdoruesve të marrin pjesë në
takime dhe klasa të bazuara në ueb, duke
patur akses në të dhëna, dokumente,
imazhe dhe aplikacione softuerësh përmes
një shfletuesi uebi; softuer kompjuterik i
shkarkueshëm për aksesin, shikimin dhe
kontrollin e kompjuterave në distancë dhe
rrjeteve
kompjuterike;
softuer
i
shkarkueshëm teknologjie cloud; softuer i
shkarkueshëm i bazuar në cloud; softuer
kompjuterik për të gjurmuar dhe vlerësuar
sjelljen si klientë dhe atë personale në
lidhje me vendimet për blerjet; aplikacion
softueri kompjuterik për përdorim në
lidhje me mbrojtjen e mjedisit, ndryshimet
klimatike dhe kompensimin e karbonit
(carbon offsetting); publikime elektronike
online (të shkarkueshme nga interneti ose
nga një rrjet kompjuterik ose nga një bazë
të dhënash kompjuterike); publikime
elektronike të shkarkueshme në natyrën e
revistave,
artikujve,
broshurave,
fletëpalosjeve,
fishave
teknike,
materialeve informative, materialeve
mësimore në fushën e biznesit, e-tregtisë,
teknologjisë informative, informatikës,
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telekomunikacioneve,
internetit,
trajnimeve për biznes dhe e-tregti,
biznesit, shitjeve, marketingut dhe
menaxhimit të financiar; periferikë
kompjuterik;
kompjutera
notebook;
kompjutera laptop; kompjutera portativë;
kompjutera dore; asistentë personal
dighital; lexues personal mediash; telefona
celularë; telefona smart; kamera dixhitale;
bateri, karikues baterie; vende pune për
kompjuter; servera kompjuterash; pajisje
rrjeti për kompjutera dhe telekomunikime;
adaptorë të rrjetit kompjuterik, çelsa, ruter
dhe shpërndarës; modem pa dhe me tela
dhe karta dhe pajisje komunikimi; mbajtës
për laptop, çanta për kompjutera; aparat
zjarrfikës; pajisje dhe fërmuer (firmware)
kompjuterike; sistem navigimi për
automjete; kompakt disqe; muzikë
dixhitale (e shkarkueshme nga interneti);
aparate telekomunikacioni; tapete për
maus; aparate telefoni celular; aksesorë të
telefonave celularë; lojëra, foto, filma
kinematografik, filma dhe muzikë të
shkarkueshme; sisteme alarmi; kamera
sigurie; njësi transmetimi për radio dhe
televizion; pajisje transmetimi televiziv;
kamera; kamera video; kufje; kufje për
veshët; altoparlant; aparat dhe pajisje e
Sistemit Global të Pozicionimit (GPS);
programe dhe softuer kompjuterik,
elektronik dhe video lojrash (përfshirë
softuer të shkarkueshëm nga interneti);
ekrane me kristale të lëngëta për
telekomunikacione
dhe
pajisje
elektronike;
dekodues
dixhital;
telekomandë; programe për ruajtjen e të
dhënave; syze dhe syze dielli; tabela
elektronike; karta magnetike ose të
koduara krediti, debiti, kartëmonedhash,
pagesash, telefoni dhe identifikimi;
makina automatike parash, shpërndarës
kartëmonedhash;
lexues
elektronikë
librash; fishekë për toner, të pa mbushur,
për printera dhe fotokopje; monitorues
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foshnjesh; monitorues foshnjesh video;
kapak lentesh; kompjutera tabletë; karta
çelës të koduara; syze 3D; karta memorje
për makinat e lojërave video; kompjutera
që mund të vishen në trup, telefona smart,
monitore, ekrane, pajisje kompjuterike,
gjurmues aktivitetesh, pajisje audio,
aparate
komunikimi,
aparate
telekomunikacioni, pajisje kompjuterike
periferike, asistentë personalë portativ dhe
pajisje
digjitale
për
komunikime
elektronike; kompjuter që mund të vishet
në trup, telefona smart, monitore, ekrane,
pajisje
kompjuterike,
gjurmues
aktivitetesh, pajisje audio, aparate
komunikimi, aparate telekomunikacioni,
pajisje kompjuterike periferike, asistentë
personalë portativ dhe pajisje digjitale për
komunikime elektronike të gjitha për
lehtësimin e transaksioneve të pagesave
përmes mjeteve elektronike dhe për ti
lejuar klientëve aksesin në informacionin
financiar dhe të llogarive bankare dhe për
të kryer biznes bankar; kompjutera që
mund të vishet në trup, telefona smart,
monitore, ekrane, pajisje kompjuterike,
gjurmues aktivitetesh, pajisje audio,
aparate
komunikimi,
aparate
telekomunikacioni, pajisje kompjuterike
periferike, asistentë personalë portativ dhe
pajisje
digjitale
për
komunikime
elektronike të gjitha në gjëndje për të
ofruar akses në rrjete komunikimi pa tela,
rrjete
telekomunikacioni
dhe
në
internet;aaplikacione
celularë
të
shkarkueshme për përdorim në kompjutera
që mund të vishen në trup, telefona smart,
monitore, ekrane, pajisje kompjuterike,
gjurmues aktivitetesh, pajisje audio,
aparate
komunikimi,
aparate
telekomunikacioni, pajisje kompjuterike
periferike, asistentë personalë portativ dhe
pajisje
digjitale
për
komunikime
elektronike; softuerë për aplikacione
kompjuterike për përdorim me kompjutera
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që mund të vishen në trup, telefona smart,
monitore, ekrane, pajisje kompjuterike,
gjurmues aktivitetesh, pajisje audio,
aparate
komunikimi,
aparate
telekomunikacioni, pajisje kompjuterike
periferike, asistentë personalë portativ dhe
pajisje
digjitale
për
komunikime
elektronike; karta të koduara ose
magnetike me parapagesë, bankare,
krediti, debiti, parash dhe identifikimi.
36 Sigurime; çështje financiare; çështje
monetare; çështje të pasurive të
paluajtshme;
kompensimi
dhe
harmonizimi i transaksioneve financiare
nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global;
shërbime bankare në internet dhe shërbime
financiare; shërbime karte krediti,
përpunimi dhe transmetimi i faturave dhe
pagesave të tyre, dhe ofrim sigurimesh për
transaksionet
financiare;
shërbime
transferimi fondesh; transferimi i fondeve
me mjete elektronike për të tjerët;
transferimi i pagesave për të tjerët
nëpërmjet internetit; shërbime financiare
në natyrë ne faturimit dhe shërbimeve të
përpunimit të pagesave; rregullimi dhe
menaxhimi i qirasë dhe qiramarrjes;
dhënia me qira dhe lizing e pasurive të
paluajtshme; vlerësimi i pasurive të
paluajtshme; vlerësimi i pasurive të
paluajtshme, financimi i pasurive të
paluajtshme, investimi i pasurive të
paluajtshme; shërbime brokerimi të
pasurive të paluajtshme; shërbime të
agjencive të pasurive të paluajtshme;
shërbime të agjencive të strehimit;
shërbime aktuariale; menaxhimi i pasurive
të paluajtshme dhe shërbime konsulence;
mbledhja e qirasë; qiraja e zyrave
(pasurive të paluajtshme); qiraja e
apartamenteve dhe banesave; sigurimi i
informacionit
financiar
nëpërmjet
internetit; shërbime për depozitime të
sigurta (safety deposits) dhe lëshimin e
çeqeve të udhëtimit; investime kapitalesh;
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vlerësimi financiar [sigurimi, bankat,
pasuritë e paluajtshme]; shërbime
financiare dhe të menaxhimit të aseteve;
sigurimet dhe shërbimet financiare;
shërbime financiare të ofruara nga mjetet e
telekomunikimit; konsulencë financiare
dhe shërbime këshilluese; shërbime
bankare në internet; shërbime bankare të
ofruara on-line nga një bazë kompjuterike
ose internet; shërbime brokerimi të letrave
me vlerë, shërbime të kuotimit në bursë;
aksione dhe obligacione brokerimi, analiza
financiare; shërbime kartash debiti,
shërbime kartash me pagesë dhe shërbime
garancie të çeqeve; shërbime bankare,
llogarish kursimi dhe investimi; shërbime
të kompensimit financiar; verifikimi i
kredive nëpërmjet rrjetit global të
informacionit kompjuterik; shërbime
elektronike të administrimit të riskut të
kredisë; pagesa elektronike të blerjes dhe
shërbime elektronike të pagesave të
faturave; shërbime të llogarive financiare
debitimi dhe kreditimi; shërbime bankare
elektronike; lëshimi i kartelave me vlera të
depozituara, kartave me pagesë dhe
kartave të debitit; shërbime kartash krediti
telefonike; shërbime informacioni lidhur
me financat dhe sigurimet, të ofruara në
internet nga një bazë kompjuterike ose
internet; agjenci për mbledhjen e tarifave
të gazit dhe energjisë elektrike; vlerësimi i
antikiteteve; vlerësimi i artit; vlerësimi i
bizhuterive; vlerësimi i makinave të
përdorura; ofrimi i informacionit tatimor
(shërbime financiare); gjetja e fondeve
bamirëse; organizimi i mbledhjes së
fondeve bamirëse; mbledhje fondesh
bamirëse; dhënia me qira e makinerive për
numërimin
ose
përpunimin
e
kartëmonedhave dhe monedhave; dhënia
me qira e automatëve të kartëmonedhave
ose të makinave të automatizuara (ATM);
shërbime të pagesave online; rregullimi i
financimit për projektet e ndërtimit;
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lëshimi i çeqeve të udhëtimit; shërbime për
ofrimin e transfertave të fondeve
elektronike; shërbime për këmbim
monetar, shërbime për shpërndarjen e
parave (cash), ofrimi i kartave me
parapagesë dhe xhetonave, shërbime për
transferimin e parave përfshirë të gjitha
shërbimet e sipërpërmendura të ofruara
përmes mjeteve elektronike; shërbime
konsulence, informacioni dhe këshillimi
në lidhje me trasnferimin elektronik të
fondeve; shërbime transferimi të valutës së
huaj; këmbimi i valutës së huaj; tregtim
valutor; shit-blerje e valutës; brokerimi i
valutës; transaksione financiare përmesn
teknologjisë
blockchain;
ofrim
i
shërbimeve për mbledhjen e fondeve
bamirëse në lidhje me kompensimin e
karbonit (carbon offsetting); brokerimi i
kompensimit
të
karbonit
(carbon
offsetting); sponsorizim financiar i
programeve të kompenismit të karbonit
(carbon offsetting); financimi dhe
investimi i projekteve për reduktimin e
emetimeve; investime në programme dhe
projekte për kompensimin e karbonit
(carbon offsetting); investim në fondet e
reduktimit të emetimeve; ofrimi i kredive;
ofrimi i kredive të përkohshme; shërbime
konsulence, informacioni dhe këshilluese
në lidhje me shërbimet e sipëpërmendura.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike
dhe hulumtime dhe projekte që lidhen me
to, analizë industriale dhe shërbime
kërkimore; projektim dhe zhvillim i
pajisjeve dhe programeve kompjuterike;
softuer si një shërbim (SaaS); teknologjia
blockchain si një shërbim (BaaS);
enkriptim, deshifrim dhe vërtetimi i
informacioneve, mesazheve dhe të
dhënave; ofrimi i shërbimeve për
vërtetimin e përdoruesit duke përdorur
identifikim
biometrik,
të
fytyrës,
vërtetimin e shënjave të gishtave,
identifikim të zërit dhe lloje të tjera
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pajisjesh dhe softuerësh për teknologji
vërtetimi për ofrimin e shërbimeve
financiare, transaksioneve të e-tregtisë,
donacioneve, gjurmimin e liçensuar të
produkteve dhe angazhimin e fansave;
shërbime për sigurimin e të dhënave;
sigurimi, mbrojtja dhe restaurimi i
informatikës (IT); analiza e kërcënimit të
sigurisë kompjuterike për mbrojtjen e të
dhënave; ofrimi i shërbimeve të sigurisë
për
rrjetet
kompjuterike,
aksesin
kompjuterik
dhe
transaksionet
e
kompjuterizuara; çertifikimi (kontroll i
cilësisë) i të dhënave përmes teknologjisë
blockchain; vërtetimi i të dhënave përmes
teknologjisë blockchain duke përfshirë të
gjitha shërbimet e sipërpërmendura për
përdorim në lidhje me sistemet e pagesave;
shërbime kompjuterike në lidhje me
transmetimin e informacionit, të dhënave,
dokumenteve dhe imazheve përmes
internetit; shërbime aplikacioni për ofrim
shërbimesh (ASP), përkatësisht, strehimi i
aplikacioneve softuer kompjuterik të të
tjerëve; shërbime aplikacioni për ofrim
shërbimesh (ASP) që ofrojnë softuer në
fushën e konferencave të bazuara në
internet, audio konferencave, mesazheve
elektronike,
bashkëpunimit
me
dokumente, video konferencave dhe
përpunimit të zërit dhe të thirrjeve; ofrim
softueri jo të shkarkueshëm online për
lehtësimin e ndërveprimit të aplikacioneve
softe të shumëfishta; shërbime të
mbështetjes teknike në lidhje me softuerët
kompjuterikë dhe aplikacionet e ofruara
online, përmes emailit dhe telefonit;
shërbime kompjuterike, përkatësisht,
krijimi i një komuniteti online për
përdoruesit e regjistruar për të marrë pjesë
në diskutime, për të marrë komente nga
kolegët e tyre, për të formuar komunitete
virtuale, për t'u angazhuar në rrjetet sociale
dhe për të shkëmbyer dokumente;
këshillime për teknologjinë kompjuterike e
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ofruar te përdoruesit e internetit përmes një
linje telefonike mbështetëse; shërbim
kompjuterik në lidhje me krijimin e
indekseve të informacionit, faqeve dhe
burimeve në rrjetet kompjuterike; ofrimi i
motorëve të kërkimit; dizenjimi i
kompjuterave, kompjuterave notebook,
kompjuterave
laptop,
kompjuterave
portativë dhe kompjuterave të dorës;
dizenjimi i asistentëve dighital personal
dhe i lexuesve personal të medias;
dizenjimi i telefonave celularë dhe
telefonave smart; dizenjimi i kamerave
dighitale;
shërbime
kompjuterike;
programim
kompjuterik;
shërbime
kompjuterike integrimi; shërbime të
analizës
kompjuterike;
programim
kompjuterik në lidhje me mbrojtjen kundër
virusit; shërbime softueri të sistemit
kompjuterik; dizenjimi i softuerëve
kompjuterikë; dizenjimi i sistemeve
kompjuterike; dizenjimi dhe zhvillimi i
faqeve të internetit; strehim i faqeve të
internetit për të tjerët; strehim i
programeve kompjuterike aplikacioni për
kërkimin dhe marrjen e informacionit nga
databazat dhe rrjetet kompjuterike; ofrimi
i informacionit teknik me kërkesë
specifike të përdoruesve nëpërmjet
telefonit ose rrjetit kompjuterik global;
shërbime konsulence në lidhje me
programet
kompjuterike;
shërbime
kompjuterike që lidhen me kërkimin e
personalizuar të databazave kompjuterike
dhe faqeve të internetit; kodimi dhe
dekodimi i sinjalit kompjuterik dhe
elektronik; konvertimi i të dhënave fizike
dhe dokumenteve në formatin e mediave
elektronike; shërbime testimi dhe
vlerësimi
të
produktit;
shërbime
arkitekturore dhe projektimi; dizenjimi i
brendshëm i ndërtesave, zyrave dhe
apartamenteve; shërbime informative për
kompjuter; shërbime informative për
rrjetet, përkatësisht, ofrimi i informacionit
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teknik në lidhje me kompjuterat dhe rrjetet
në fushën e biznesit dhe e-tregtisë; ofrimi i
programeve të menaxhimit të riskut për
sigurinë kompjuterike; shërbime për
informacionin e sigurisë kompjuterike,
njohurive dhe testimeve; shërbime për
sigurimin
e
cilësisë;
shërbime
kompjuterike që lidhen me çertifikimin e
transaksioneve të biznesit dhe përgatitjen e
raporteve për to; akses kontrolli tek
(shërbime sigurie për-) kompjuterat, rrjetet
elektronike dhe databazat; sigurimi i
transmetimit të të dhënave dhe
transaksioneve
nëpërmjet
rrjeteve
kompjuterike; konsulencë në fushën e
sigurisë së të dhënave; konsulencë
teknologjike në lidhje me sigurinë e
telekomunikacionit; shërbime për sigurinë
e rrjetit të komunikimit të kompjuterizuar;
ofrim informacioni në fushat e internetit, e
rrjetit botëror të internetit dhe të sigurisë
kompjuterike të rrjetit të komunikimit dhe
të transmetimit të sigurt e të dhënave dhe
informacionit; shërbime konsulence në
fushën e internetit, e rrjetit botëror të
internetit dhe sigurisë kompjuterike të
rrjetit të komunikimit, shërbime të sigurisë
së informacionit; shërbime autentifikimi
për sigurinë kompjuterike; vërtetim online
i nënshkrimeve elektronike; kopjimi
rezervë i të dhënave në një vend tjetër;
ruajtja elektronike e të dhënave; ofrimi
informacioni
mbi
teknologjinë
kompjuterike dhe programimin përmes një
faqeje interneti; shërbime kartografike;
teknologjia cloud; shërbime për hostimin
cloud; ofrimi i përdorimit të përkohshëm të
softuerit jo të shkarkueshëm të bazuar në
cloud dhe të softuerit për teknologjinë
cloud; ruajtja elektronike e të dhënave;
ofrimi i sistemeve kompjuterike virtuale
dhe mjediseve kompjuterike virtuale
nëpërmjet teknologjisë cloud; qira e
programeve argëtuese; hulumtim teknik në
fushën e kompensimit të karbonit (carbon
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offsetting); ofrim i informacionit,
konsulencës dhe këshillimit në lidhje me
kompensimin
e
karbonit
(carbon
offsetting) dhe mbrojtjen e mjedisit; ofrim
i informacionit teknologjik për inovacionet
në lidhje me ndërgjegjshmërinë mjedisore
dhe të gjelbërt; shërbime për testimin,
vlerësimin dhe monitorimin mjedisor;
hulumtim në fushën e mbrojtjes dhe
konservimit mjedisor; hulumtim dhe ofrim
i informacioneve shkencore në fushën e
ndryshimeve
klimatike;
shërbime
konsulence shkencore dhe industriale në
lidhje me karburantet, emetimet e
karburanteve dhe të dioksidit të karbonit
dhe
çështjet
mjedisore;
shërbime
shkencore dhe teknologjike në lidhje me
rekomandimet për mënyrat e veprimit për
të reduktuar emetimet e dioksidit të
karbonit në një mënyrë me kosto efektive;
shërbime shkencore dhe teknologjike në
lidhje me menaxhimin e programeve të
kompensimit
të
karbonit
(carbon
offsetting); shërbime për hulumtimet,
menaxhimin dhe mbrojtjen mjedisore;
shërbime konsulence, informacioni dhe
këshillimi në lidhje me shërbimet e
sipërpërmendura.
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(210) AL/T/ 2020/421
(220) 02/06/2020
(540)

ANT
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Advanced New Technologies Co.,
Ltd.
Cayman Corporate Centre, 27 Hospital
Road, George Town, Grand Cayman KY19008,
Cayman
Islands
,
KY
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1,
Tirane
(511) 9
Aparate dhe instrumente
shkencore, detare, survejimi, fotografike,
kinematografike, optike, peshimi, matëse,
sinjalizimi,
kontrolli
(mbikëqyrje),
shpëtimi dhe mësimdhënieje; aparate dhe
instrumente për transmetimin, kalimin,
transformimin, akumulimin, rregullimin
ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate
për regjistrimin, transmetimin ose
riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës të
dhënash magnetike, disqe regjistrimi;
mekanizma për aparate që punojnë me
monedha; kasa, makina llogaritëse, pajisje
për përpunimin e të dhënave dhe
kompjutera;
softuerë
kompjuterikë;
programe
kompjuterike;
softuer
kompjuterik në formën e një aplikacioni
për pajisje celularë dhe kompjuterë;
aplikacioni softuerë për përdorim në
pajisjet celulare; softuer për përpunimin e
pagesave elektronike tek dhe nga të tjerët;
softuerë kompjuterikë dhe aplikacione
softueri që përdoren në lidhje me
shërbimet
financiare,
transaksionet
financiare, tregtinë elektronike, pagesat
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elektronike, këmbimin e valutës së huaj,
shërbime tregtare dhe brokerimi dhe
shërbime këshillimi për investime; softuer
autentifikimi; softuer kompjuterikë dhe
aplikacione për softuere kompjuterike (të
shkarkueshme); softuer për mesazhe të
çastit; softuer për shpërndarjen e dosjeve;
softuer komunikimi për shkëmbimin
elektronik e të dhënave, audios, videos,
imazheve dhe grafiqeve nëpërmjet rrjeteve
kompjuterike, telefonike, pa tela dhe
telekomunikacioni; softuer kompjuterik
për përpunimin e imazheve, grafiqeve,
audios, videos dhe tekstit; softuer
kompjuterik i shkarkueshëm për të
lehtësuar transmetimin elektronik të
informacionit, të dhënave, dokumenteve,
zërit dhe imazheve nëpërmjet internetit;
softuer kompjuterik i shkarkueshëm i cili i
lejon përdoruesve të marrin pjesë në
takime dhe klasa të bazuara në ueb, duke
patur akses në të dhëna, dokumente,
imazhe dhe aplikacione softuerësh përmes
një shfletuesi uebi; softuer kompjuterik i
shkarkueshëm për aksesin, shikimin dhe
kontrollin e kompjuterave në distancë dhe
rrjeteve
kompjuterike;
softuer
i
shkarkueshëm teknologjie cloud; softuer i
shkarkueshëm i bazuar në cloud; softuer
kompjuterik për të gjurmuar dhe vlerësuar
sjelljen si klientë dhe atë personale në
lidhje me vendimet për blerjet; aplikacion
softueri kompjuterik për përdorim në
lidhje me mbrojtjen e mjedisit, ndryshimet
klimatike dhe kompensimin e karbonit
(carbon offsetting); publikime elektronike
online (të shkarkueshme nga interneti ose
nga një rrjet kompjuterik ose nga një bazë
të dhënash kompjuterike); publikime
elektronike të shkarkueshme në natyrën e
revistave,
artikujve,
broshurave,
fletëpalosjeve,
fishave
teknike,
materialeve informative, materialeve
mësimore në fushën e biznesit, e-tregtisë,
teknologjisë informative, informatikës,
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telekomunikacioneve,
internetit,
trajnimeve për biznes dhe e-tregti,
biznesit, shitjeve, marketingut dhe
menaxhimit të financiar; periferikë
kompjuterik;
kompjutera
notebook;
kompjutera laptop; kompjutera portativë;
kompjutera dore; asistentë personal
dighital; lexues personal mediash; telefona
celularë; telefona smart; kamera dixhitale;
bateri, karikues baterie; vende pune për
kompjuter; servera kompjuterash; pajisje
rrjeti për kompjutera dhe telekomunikime;
adaptorë të rrjetit kompjuterik, çelsa, ruter
dhe shpërndarës; modem pa dhe me tela
dhe karta dhe pajisje komunikimi; mbajtës
për laptop, çanta për kompjutera; aparat
zjarrfikës; pajisje dhe fërmuer (firmware)
kompjuterike; sistem navigimi për
automjete; kompakt disqe; muzikë
dixhitale (e shkarkueshme nga interneti);
aparate telekomunikacioni; tapete për
maus; aparate telefoni celular; aksesorë të
telefonave celularë; lojëra, foto, filma
kinematografik, filma dhe muzikë të
shkarkueshme; sisteme alarmi; kamera
sigurie; njësi transmetimi për radio dhe
televizion; pajisje transmetimi televiziv;
kamera; kamera video; kufje; kufje për
veshët; altoparlant; aparat dhe pajisje e
Sistemit Global të Pozicionimit (GPS);
programe dhe softuer kompjuterik,
elektronik dhe video lojrash (përfshirë
softuer të shkarkueshëm nga interneti);
ekrane me kristale të lëngëta për
telekomunikacione
dhe
pajisje
elektronike;
dekodues
dixhital;
telekomandë; programe për ruajtjen e të
dhënave; syze dhe syze dielli; tabela
elektronike; karta magnetike ose të
koduara krediti, debiti, kartëmonedhash,
pagesash, telefoni dhe identifikimi;
makina automatike parash, shpërndarës
kartëmonedhash;
lexues
elektronikë
librash; fishekë për toner, të pa mbushur,
për printera dhe fotokopje; monitorues
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foshnjesh; monitorues foshnjesh video;
kapak lentesh; kompjutera tabletë; karta
çelës të koduara; syze 3D; karta memorje
për makinat e lojërave video; kompjutera
që mund të vishen në trup, telefona smart,
monitore, ekrane, pajisje kompjuterike,
gjurmues aktivitetesh, pajisje audio,
aparate
komunikimi,
aparate
telekomunikacioni, pajisje kompjuterike
periferike, asistentë personalë portativ dhe
pajisje
digjitale
për
komunikime
elektronike; kompjuter që mund të vishet
në trup, telefona smart, monitore, ekrane,
pajisje
kompjuterike,
gjurmues
aktivitetesh, pajisje audio, aparate
komunikimi, aparate telekomunikacioni,
pajisje kompjuterike periferike, asistentë
personalë portativ dhe pajisje digjitale për
komunikime elektronike të gjitha për
lehtësimin e transaksioneve të pagesave
përmes mjeteve elektronike dhe për ti
lejuar klientëve aksesin në informacionin
financiar dhe të llogarive bankare dhe për
të kryer biznes bankar; kompjutera që
mund të vishet në trup, telefona smart,
monitore, ekrane, pajisje kompjuterike,
gjurmues aktivitetesh, pajisje audio,
aparate
komunikimi,
aparate
telekomunikacioni, pajisje kompjuterike
periferike, asistentë personalë portativ dhe
pajisje
digjitale
për
komunikime
elektronike të gjitha në gjëndje për të
ofruar akses në rrjete komunikimi pa tela,
rrjete
telekomunikacioni
dhe
në
internet;aaplikacione
celularë
të
shkarkueshme për përdorim në kompjutera
që mund të vishen në trup, telefona smart,
monitore, ekrane, pajisje kompjuterike,
gjurmues aktivitetesh, pajisje audio,
aparate
komunikimi,
aparate
telekomunikacioni, pajisje kompjuterike
periferike, asistentë personalë portativ dhe
pajisje
digjitale
për
komunikime
elektronike; softuerë për aplikacione
kompjuterike për përdorim me kompjutera
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që mund të vishen në trup, telefona smart,
monitore, ekrane, pajisje kompjuterike,
gjurmues aktivitetesh, pajisje audio,
aparate
komunikimi,
aparate
telekomunikacioni, pajisje kompjuterike
periferike, asistentë personalë portativ dhe
pajisje
digjitale
për
komunikime
elektronike; karta të koduara ose
magnetike me parapagesë, bankare,
krediti, debiti, parash dhe identifikimi.
36 Sigurime; çështje financiare; çështje
monetare; çështje të pasurive të
paluajtshme;
kompensimi
dhe
harmonizimi i transaksioneve financiare
nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global;
shërbime bankare në internet dhe shërbime
financiare; shërbime karte krediti,
përpunimi dhe transmetimi i faturave dhe
pagesave të tyre, dhe ofrim sigurimesh për
transaksionet
financiare;
shërbime
transferimi fondesh; transferimi i fondeve
me mjete elektronike për të tjerët;
transferimi i pagesave për të tjerët
nëpërmjet internetit; shërbime financiare
në natyrë ne faturimit dhe shërbimeve të
përpunimit të pagesave; rregullimi dhe
menaxhimi i qirasë dhe qiramarrjes;
dhënia me qira dhe lizing e pasurive të
paluajtshme; vlerësimi i pasurive të
paluajtshme; vlerësimi i pasurive të
paluajtshme, financimi i pasurive të
paluajtshme, investimi i pasurive të
paluajtshme; shërbime brokerimi të
pasurive të paluajtshme; shërbime të
agjencive të pasurive të paluajtshme;
shërbime të agjencive të strehimit;
shërbime aktuariale; menaxhimi i pasurive
të paluajtshme dhe shërbime konsulence;
mbledhja e qirasë; qiraja e zyrave
(pasurive të paluajtshme); qiraja e
apartamenteve dhe banesave; sigurimi i
informacionit
financiar
nëpërmjet
internetit; shërbime për depozitime të
sigurta (safety deposits) dhe lëshimin e
çeqeve të udhëtimit; investime kapitalesh;
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vlerësimi financiar [sigurimi, bankat,
pasuritë e paluajtshme]; shërbime
financiare dhe të menaxhimit të aseteve;
sigurimet dhe shërbimet financiare;
shërbime financiare të ofruara nga mjetet e
telekomunikimit; konsulencë financiare
dhe shërbime këshilluese; shërbime
bankare në internet; shërbime bankare të
ofruara on-line nga një bazë kompjuterike
ose internet; shërbime brokerimi të letrave
me vlerë, shërbime të kuotimit në bursë;
aksione dhe obligacione brokerimi, analiza
financiare; shërbime kartash debiti,
shërbime kartash me pagesë dhe shërbime
garancie të çeqeve; shërbime bankare,
llogarish kursimi dhe investimi; shërbime
të kompensimit financiar; verifikimi i
kredive nëpërmjet rrjetit global të
informacionit kompjuterik; shërbime
elektronike të administrimit të riskut të
kredisë; pagesa elektronike të blerjes dhe
shërbime elektronike të pagesave të
faturave; shërbime të llogarive financiare
debitimi dhe kreditimi; shërbime bankare
elektronike; lëshimi i kartelave me vlera të
depozituara, kartave me pagesë dhe
kartave të debitit; shërbime kartash krediti
telefonike; shërbime informacioni lidhur
me financat dhe sigurimet, të ofruara në
internet nga një bazë kompjuterike ose
internet; agjenci për mbledhjen e tarifave
të gazit dhe energjisë elektrike; vlerësimi i
antikiteteve; vlerësimi i artit; vlerësimi i
bizhuterive; vlerësimi i makinave të
përdorura; ofrimi i informacionit tatimor
(shërbime financiare); gjetja e fondeve
bamirëse; organizimi i mbledhjes së
fondeve bamirëse; mbledhje fondesh
bamirëse; dhënia me qira e makinerive për
numërimin
ose
përpunimin
e
kartëmonedhave dhe monedhave; dhënia
me qira e automatëve të kartëmonedhave
ose të makinave të automatizuara (ATM);
shërbime të pagesave online; rregullimi i
financimit për projektet e ndërtimit;
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lëshimi i çeqeve të udhëtimit; shërbime për
ofrimin e transfertave të fondeve
elektronike; shërbime për këmbim
monetar, shërbime për shpërndarjen e
parave (cash), ofrimi i kartave me
parapagesë dhe xhetonave, shërbime për
transferimin e parave përfshirë të gjitha
shërbimet e sipërpërmendura të ofruara
përmes mjeteve elektronike; shërbime
konsulence, informacioni dhe këshillimi
në lidhje me trasnferimin elektronik të
fondeve; shërbime transferimi të valutës së
huaj; këmbimi i valutës së huaj; tregtim
valutor; shit-blerje e valutës; brokerimi i
valutës; transaksione financiare përmesn
teknologjisë
blockchain;
ofrim
i
shërbimeve për mbledhjen e fondeve
bamirëse në lidhje me kompensimin e
karbonit (carbon offsetting); brokerimi i
kompensimit
të
karbonit
(carbon
offsetting); sponsorizim financiar i
programeve të kompenismit të karbonit
(carbon offsetting); financimi dhe
investimi i projekteve për reduktimin e
emetimeve; investime në programme dhe
projekte për kompensimin e karbonit
(carbon offsetting); investim në fondet e
reduktimit të emetimeve; ofrimi i kredive;
ofrimi i kredive të përkohshme; shërbime
konsulence, informacioni dhe këshilluese
në lidhje me shërbimet e sipëpërmendura.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike
dhe hulumtime dhe projekte që lidhen me
to, analizë industriale dhe shërbime
kërkimore; projektim dhe zhvillim i
pajisjeve dhe programeve kompjuterike;
softuer si një shërbim (SaaS); teknologjia
blockchain si një shërbim (BaaS);
enkriptim, deshifrim dhe vërtetimi i
informacioneve, mesazheve dhe të
dhënave; ofrimi i shërbimeve për
vërtetimin e përdoruesit duke përdorur
identifikim
biometrik,
të
fytyrës,
vërtetimin e shënjave të gishtave,
identifikim të zërit dhe lloje të tjera
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pajisjesh dhe softuerësh për teknologji
vërtetimi për ofrimin e shërbimeve
financiare, transaksioneve të e-tregtisë,
donacioneve, gjurmimin e liçensuar të
produkteve dhe angazhimin e fansave;
shërbime për sigurimin e të dhënave;
sigurimi, mbrojtja dhe restaurimi i
informatikës (IT); analiza e kërcënimit të
sigurisë kompjuterike për mbrojtjen e të
dhënave; ofrimi i shërbimeve të sigurisë
për
rrjetet
kompjuterike,
aksesin
kompjuterik
dhe
transaksionet
e
kompjuterizuara; çertifikimi (kontroll i
cilësisë) i të dhënave përmes teknologjisë
blockchain; vërtetimi i të dhënave përmes
teknologjisë blockchain duke përfshirë të
gjitha shërbimet e sipërpërmendura për
përdorim në lidhje me sistemet e pagesave;
shërbime kompjuterike në lidhje me
transmetimin e informacionit, të dhënave,
dokumenteve dhe imazheve përmes
internetit; shërbime aplikacioni për ofrim
shërbimesh (ASP), përkatësisht, strehimi i
aplikacioneve softuer kompjuterik të të
tjerëve; shërbime aplikacioni për ofrim
shërbimesh (ASP) që ofrojnë softuer në
fushën e konferencave të bazuara në
internet, audio konferencave, mesazheve
elektronike,
bashkëpunimit
me
dokumente, video konferencave dhe
përpunimit të zërit dhe të thirrjeve; ofrim
softueri jo të shkarkueshëm online për
lehtësimin e ndërveprimit të aplikacioneve
softe të shumëfishta; shërbime të
mbështetjes teknike në lidhje me softuerët
kompjuterikë dhe aplikacionet e ofruara
online, përmes emailit dhe telefonit;
shërbime kompjuterike, përkatësisht,
krijimi i një komuniteti online për
përdoruesit e regjistruar për të marrë pjesë
në diskutime, për të marrë komente nga
kolegët e tyre, për të formuar komunitete
virtuale, për t'u angazhuar në rrjetet sociale
dhe për të shkëmbyer dokumente;
këshillime për teknologjinë kompjuterike e
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ofruar te përdoruesit e internetit përmes një
linje telefonike mbështetëse; shërbim
kompjuterik në lidhje me krijimin e
indekseve të informacionit, faqeve dhe
burimeve në rrjetet kompjuterike; ofrimi i
motorëve të kërkimit; dizenjimi i
kompjuterave, kompjuterave notebook,
kompjuterave
laptop,
kompjuterave
portativë dhe kompjuterave të dorës;
dizenjimi i asistentëve dighital personal
dhe i lexuesve personal të medias;
dizenjimi i telefonave celularë dhe
telefonave smart; dizenjimi i kamerave
dighitale;
shërbime
kompjuterike;
programim
kompjuterik;
shërbime
kompjuterike integrimi; shërbime të
analizës
kompjuterike;
programim
kompjuterik në lidhje me mbrojtjen kundër
virusit; shërbime softueri të sistemit
kompjuterik; dizenjimi i softuerëve
kompjuterikë; dizenjimi i sistemeve
kompjuterike; dizenjimi dhe zhvillimi i
faqeve të internetit; strehim i faqeve të
internetit për të tjerët; strehim i
programeve kompjuterike aplikacioni për
kërkimin dhe marrjen e informacionit nga
databazat dhe rrjetet kompjuterike; ofrimi
i informacionit teknik me kërkesë
specifike të përdoruesve nëpërmjet
telefonit ose rrjetit kompjuterik global;
shërbime konsulence në lidhje me
programet
kompjuterike;
shërbime
kompjuterike që lidhen me kërkimin e
personalizuar të databazave kompjuterike
dhe faqeve të internetit; kodimi dhe
dekodimi i sinjalit kompjuterik dhe
elektronik; konvertimi i të dhënave fizike
dhe dokumenteve në formatin e mediave
elektronike; shërbime testimi dhe
vlerësimi
të
produktit;
shërbime
arkitekturore dhe projektimi; dizenjimi i
brendshëm i ndërtesave, zyrave dhe
apartamenteve; shërbime informative për
kompjuter; shërbime informative për
rrjetet, përkatësisht, ofrimi i informacionit
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teknik në lidhje me kompjuterat dhe rrjetet
në fushën e biznesit dhe e-tregtisë; ofrimi i
programeve të menaxhimit të riskut për
sigurinë kompjuterike; shërbime për
informacionin e sigurisë kompjuterike,
njohurive dhe testimeve; shërbime për
sigurimin
e
cilësisë;
shërbime
kompjuterike që lidhen me çertifikimin e
transaksioneve të biznesit dhe përgatitjen e
raporteve për to; akses kontrolli tek
(shërbime sigurie për-) kompjuterat, rrjetet
elektronike dhe databazat; sigurimi i
transmetimit të të dhënave dhe
transaksioneve
nëpërmjet
rrjeteve
kompjuterike; konsulencë në fushën e
sigurisë së të dhënave; konsulencë
teknologjike në lidhje me sigurinë e
telekomunikacionit; shërbime për sigurinë
e rrjetit të komunikimit të kompjuterizuar;
ofrim informacioni në fushat e internetit, e
rrjetit botëror të internetit dhe të sigurisë
kompjuterike të rrjetit të komunikimit dhe
të transmetimit të sigurt e të dhënave dhe
informacionit; shërbime konsulence në
fushën e internetit, e rrjetit botëror të
internetit dhe sigurisë kompjuterike të
rrjetit të komunikimit, shërbime të sigurisë
së informacionit; shërbime autentifikimi
për sigurinë kompjuterike; vërtetim online
i nënshkrimeve elektronike; kopjimi
rezervë i të dhënave në një vend tjetër;
ruajtja elektronike e të dhënave; ofrimi
informacioni
mbi
teknologjinë
kompjuterike dhe programimin përmes një
faqeje interneti; shërbime kartografike;
teknologjia cloud; shërbime për hostimin
cloud; ofrimi i përdorimit të përkohshëm të
softuerit jo të shkarkueshëm të bazuar në
cloud dhe të softuerit për teknologjinë
cloud; ruajtja elektronike e të dhënave;
ofrimi i sistemeve kompjuterike virtuale
dhe mjediseve kompjuterike virtuale
nëpërmjet teknologjisë cloud; qira e
programeve argëtuese; hulumtim teknik në
fushën e kompensimit të karbonit (carbon
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offsetting); ofrim i informacionit,
konsulencës dhe këshillimit në lidhje me
kompensimin
e
karbonit
(carbon
offsetting) dhe mbrojtjen e mjedisit; ofrim
i informacionit teknologjik për inovacionet
në lidhje me ndërgjegjshmërinë mjedisore
dhe të gjelbërt; shërbime për testimin,
vlerësimin dhe monitorimin mjedisor;
hulumtim në fushën e mbrojtjes dhe
konservimit mjedisor; hulumtim dhe ofrim
i informacioneve shkencore në fushën e
ndryshimeve
klimatike;
shërbime
konsulence shkencore dhe industriale në
lidhje me karburantet, emetimet e
karburanteve dhe të dioksidit të karbonit
dhe
çështjet
mjedisore;
shërbime
shkencore dhe teknologjike në lidhje me
rekomandimet për mënyrat e veprimit për
të reduktuar emetimet e dioksidit të
karbonit në një mënyrë me kosto efektive;
shërbime shkencore dhe teknologjike në
lidhje me menaxhimin e programeve të
kompensimit
të
karbonit
(carbon
offsetting); shërbime për hulumtimet,
menaxhimin dhe mbrojtjen mjedisore;
shërbime konsulence, informacioni dhe
këshillimi në lidhje me shërbimet e
sipërpërmendura.
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(210) AL/T/ 2020/430
(220) 03/06/2020
(540)

DARDAN FEST
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) FEST
(591)
(732) Kinostudio ''Dardan"
Rruga: '' Sheh Ahmet Pazari'', Pallati
Ambasador 3, Kati 2, Hyrja 13, Tirane, AL
(740) Ina Zoto
Rruga: '' Sheh Ahmet Pazari'', Pallati
Ambasador 3, Kati 2, Hyrja 13, Tirane
(511) 41 Shpërndarje e filmave artistikë;
prezantime kinemaje/prezantime teatrale
dhe filmike; organizime dhe drejtim i
koncerteve; shërbime argëtuese; prodhim
filmi,
përvec
filmave
reklamues;
prezantimi i shfaqjeve të ndryshme;
prodhime teatrale; prezantimi i shfaqjeve
live; produksione teatrale; shërbime
muzikore të ndryshme;
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(210) AL/T/ 2020/436
(220) 05/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) FARMACI
(591) e bardhë; e gjelbër; gri; bojëqielli
(732) Donald Daja (Person Fizik)
Rr. Elbasanit Pall. Classic Konstruksion
(prane filialit te ri Raiffeisen Bank) Tirane,
AL
(740) Aleksandra Meçaj
Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare,
Shk.5,Ap70/4 Tiranë, 100
(511) 5 Preparate farmaceutike, veterinare
dhe sanitare;substanca dietetike te
pershtatura per perdorim mjekesor,
ushqim per bebet;allçi, materiale per
fashim;materiale
per
mbushjen
e
dhembeve,
dylle
dhembesh;dezifektante;preparate
per
shkaterrimin
e
krimbave;fungicide,
herbicide.
35 Sherbime shitjeje me shumice dhe
pakice te produkteve si: aparatura dhe
materiale dentare, produkte mjekesore dhe
farmaceutike, ilace, produkte kozmetike,
preparate sanitare per qellime mjekesore,
ushqime dietike dhe substanca te
pershtatshme per perdorim mjekesor dhe
veterinar, ushqime per foshnja, dieta
plotesuese per njerezit dhe kafshet, artikuj
ortopedikë; organizimi i ekspozitave per
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qellime komerciale ose reklamuese;
marketing; demonstrimi i mallrave;
reklamimi; ofrimi i informacionit tregtar
me te gjitha mjetet, duke perfshire
internetin
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(210) AL/T/ 2020/439
(220) 05/06/2020
(540)

Farmaci Daja
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Farmaci
(591)
(732) Donald Daja (Person Fizik)
Rr. Elbasanit Pall. Classic Konstruksion
(prane filialit te ri Raiffeisen Bank) Tirane,
AL
(740) Aleksandra Mecaj
Rruga R. Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5,
Ap.70/1, Tirane
(511) 5 Preparate farmaceutike, veterinare
dhe sanitare;substanca dietetike te
pershtatura per perdorim mjekesor,
ushqim per bebet;allçi, materiale per
fashim;materiale
per
mbushjen
e
dhembeve,
dylle
dhembesh;dezifektante;preparate
per
shkaterrimin
e
krimbave;fungicide,
herbicide.
35 Sherbime shitjeje me shumice dhe
pakice te produkteve si: aparatura dhe
materiale dentare, produkte mjekesore dhe
farmaceutike, ilace, produkte kozmetike,
preparate sanitare per qellime mjekesore,
ushqime dietike dhe substanca te
pershtatshme per perdorim mjekesor dhe
veterinar, ushqime per foshnja, dieta
plotesuese per njerezit dhe kafshet, artikuj
ortopedikë; organizimi i ekspozitave per
qellime komerciale ose reklamuese;
marketing; demonstrimi i mallrave;
reklamimi; ofrimi i informacionit tregtar
me te gjitha mjetet, duke perfshire
internetin
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(210) AL/T/ 2020/443
(220) 08/06/2020
(540)

VOBEM
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ES Business Service SHPK and
Real Deal SHPK
Lagjja Skender Libohova, rruga Lutfie
Bano, Ndertesa numer 93, Lushnje, Fier,
Shqiperi, AL ;Njesia Administrative
Nr.10, Rruga "Sami Frasheri", Qendra
Metropol, Kati 2, Ambjenti me nr Pasurie
nr. 7/467-N13, Tirane, Shqiperi, AL
(740) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania
(511) 43 Sherbime te rezervimit te hotelit;
rezervime te akomodimeve per pushime,
ne resorte gjithashtu; dhenia e
informacionit per hotelet, akomodime ne
hotele dhe resorte (akomodime), bazuar
ose jo ne vleresimet e klienteve;
informacion, keshilla dhe konsulence ne
lidhje me sherbimet e sipermendura;
sherbimet e sipermendura te ofruara
elektronikisht gjithashtu
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(210) AL/T/ 2020/444
(220) 08/06/2020
(540)

OTP Bank
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Bank
(591)
(732) OTP Bank Nyrt.
1051 Budapest Nádor u. 16, Hungary, HU
(740) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania
(511) 35 Reklamim/publicitet; menaxhim
biznesi; administrim biznesi; funksione
zyre
36 Siguracion; çeshtje financiare; çeshtje
monetare; çeshtje pasurish te paluajteshme
41 edukim; dhenia e sherbimeve te
trajnimeve; sherbime argetimi; aktivitete
sportive dhe kulturore
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(210) AL/T/ 2020/445
(220) 08/06/2020
(540)

OTP
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) OTP Bank Nyrt.
1051 Budapest Nádor u. 16, Hungary, HU
(740) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania
(511) 35 Reklamim/publicitet; menaxhim
biznesi; administrim biznesi; funksione
zyre
36 Siguracion; çeshtje financiare; çeshtje
monetare; çeshtje pasurish te paluajteshme
41 edukim; dhenia e sherbimeve te
trajnimeve; sherbime argetimi; aktivitete
sportive dhe kulturore
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(210) AL/T/ 2020/446
(220) 08/06/2020
(540)

Banka OTP
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Banka
(591)
(732) OTP Bank Nyrt.
1051 Budapest Nádor u. 16, Hungary, HU
(740) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania
(511) 35 Reklamim/publicitet; menaxhim
biznesi; administrim biznesi; funksione
zyre
36 Siguracion; çeshtje financiare; çeshtje
monetare; çeshtje pasurish te paluajteshme
41 edukim; dhenia e sherbimeve te
trajnimeve; sherbime argetimi; aktivitete
sportive dhe kulturore
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(210) AL/T/ 2020/451
(220) 10/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) soaps; more
(591) bojëqielli; gri; e bardhë; blu
(732) MIMOZA KRISTO
Rr."Ibrahim Rrugova'' pall 128, H 19, Ap
141,
TIRANE,
AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 3 Produkte të kujdesit personal,
përkatësisht preparate për pastrimin e
lëkures dhe trupit;sapun kallëp;sapun të
lëngët duarsh;xhel dhe krem dushi;larës
trupi;preparate
për
kujdesin
e
flokëve;deodorante, sprai kundër djersës
dhe
për
sqetulla
për
përdorim
personal;hidratues, locione dhe kremra per
trupin dhe lëkurën;pudër talk;preparate për
rroje;preparate kozmetike për nxirje nga
dielli dhe preparate për të mbrojtur lëkurën
nga efektet e diellit;shami të lagura me
solucion pastrimi.
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(210) AL/T/ 2020/459
(220) 10/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) GROUP
(591) e bardhë; e zezë
(732) E&BSol SHPK
Rruga '' Pjetër Bogdani'', Godina nr.16,
Njësia Bashkiake nr.5, Tiranë, Shqipëri,
AL
(740) Evis Jani
Rruga
Dervish
Hima,
Ndertesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159
(511) 41 Shërbime këshillimi dhe dhënie
informacioni në fushën e edukimit;
Organizim eventesh dhe panairesh për
qëllime edukuese.
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(210) AL/T/ 2020/463
(220) 11/06/2020
(540)

M
(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Pasta; Tofe; NR 54; Passione
Italiana
(591) blu e errët; e verdhë; e kuqe; ngjyrë
mustardë; e bardhë; kafe
(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) 30 Miell dhe preparate të bëra prej
drithërave;preparate drithi; makarona.
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(210) AL/T/ 2020/471
(220) 12/06/2020
(540)

BZ4X
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,
Japan,
JP
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1,
Tirane
(511) 12 Automjete dhe pjesët e tyre
strukturore.
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(210) AL/T/ 2020/474
(220) 15/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Courier
(591) blu; e kuqe; gri
(732) Mr.Courier Shpk
Rruga Pandi Dardha, Pasuria Nr.
7/196/ND-N1, Volum 28, Fq 53, 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;Shërbime të
agjencisë së import-eksportit;shpërndarja
e
mostrave;demonstrim
i
mallrave;shërbimet e agjencisë së
informacionit tregtar;
promovimi i
shitjeve për të tjerët;
organizimi i
panaireve tregtare për qëllime komerciale
ose reklamimi; reklamimi në internet në
një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi
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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; reklamimi /
publiciteti; marredheniet me publikun;
organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale
ose
reklamuese.
36
Broker (ndërmjetës);shërbime të
likujdimit të biznesit, financiar;investime
kapitale;shërbimet e angjensisë së
mbledhjes së borxheve;shërbimet e
këshillimit
të
borxhit;transferime
elektronike fondesh;shkëmbim parash
(monedhash);planifikimin e financave për
projektet
e
ndërtimit;shërbime
të
ndërmjetësimit
financiar
doganor;menaxhim financiar;konsulencë
financiare;sponsorizim financiar;shërbime
financimi;vlerësim
fiskal;kredi
me
këste;konsulencë sigurimi;investim i
fondeve;kredi [financim];shërbime të
agjencive
të
pasurive
të
patundshme;shërbime të pagesës së daljes
në pension;shërbime brokerimi të
aksioneve.
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39
shërbime korrierësh [mesazhe ose
mall]; dorëzimi i mallrave me porosi me
postë;
shperndarje
te
dergesave;
shperndarja e gazetave; sigurimi i
udhëzimeve të drejtimit për qëllime
udhëtimi; transport me traget; transport
mallrash
[ngarkim
i
mallrave];transport;transport
detar;
dorëzimi i letrave; transport hekurudhor;
logjistika e transportit;brokerimi i
transportit;informacion transportues;qira e
magazinave;shkarkim
i
ngarkesave;rezervimi i transportit;dhenie
me
qira
e
kontejnerëve
të
magazinimit;magazinim;magazinimi
i
mallrave;dërgesa
e
parcelës
(pakove);paketimi i mallrave;përcjellja e
mallrave;brokerimi i mallrave;dërgimin e
mallrave me porosi;transporti me anije;
transporti
me
autobus;shoqërim
i
udhëtarëve;aranzhimin e dhërbimeve të
transportit të udhëtarëve për të tjerët
përmes një aplikacioni online;aranzhim i
transportit për udhëtime;transport i
udhëtarëve;rezervim udhëtimesh;prenotim
i vendeve për udhëtim;sigurim i
udhëzimeve të vozitjes për qëllime
udhëtimi;shërbime të makinave me
qira;shërbime transporti taxi; shërbime për
tërheqje të automjeteve te demtuara,(
sherbime
karotrreci)
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.
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(210) AL/T/ 2020/480
(220) 17/06/2020
(540)

EXACTIVE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) FLAVIO-MED
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Irfan
Tomini, godina me zone kadastrale 8260,
nr
pasurie
2/177
Tirane.,
AL
(740) Shpetim Emini
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Irfan
Tomini, godina me zone kadastrale 8260,
nr pasurie 2/177 Tirane.
(511) 5 fisha testuese per matjen e nivelit
glukozes ne gjak (fisha diabeti)
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(210) AL/T/ 2020/482
(220) 18/06/2020
(540)

PALLADIUM
PALACE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) DEMART
TIRANE, AUTOSTRADA TR-DR, KM
12, NE KRAH TE CITYPARK, AL
(740) AEDA VELIU
TIRANE, AUTOSTRADA TR-DR, KM
12, NE KRAH TE CITYPARK
(511) 37
shërbime në fushën e
konstruksionit, si dhe shërbime që
përfshijnë restaurimin e objekteve në
gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e
tyre pa ndryshuar vetitë e tyre fizike ose
kimike.
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(210) AL/T/ 2020/483
(220) 18/06/2020
(540)

PALLADIUM
VILLAGE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) DEMART
TIRANE, AUTOSTRADA TR-DR, KM
12, NE KRAH TE CITYPARK, AL
(740) AEDA VELIU
TIRANE, AUTOSTRADA TR-DR, KM
12, NE KRAH TE CITYPARK
(511) 37
shërbime në fushën e
konstruksionit, si dhe shërbime që
përfshijnë restaurimin e objekteve në
gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e
tyre pa ndryshuar vetitë e tyre fizike ose
kimike.
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(210) AL/T/ 2020/486
(220) 19/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Cilesia 1, LN-399-10-2017,
ROSNICA
(591) Vishnje; mustard; e bardhë; e zezë;
gri; kafe
(732) Kiço Noti
Njesia Bashkiake nr.3, Rruga Kongresi i
Manastirit,
Pallati
490/20,
Zona
Kadastrale nr.8140, Nr Pasurie 3/324/ND,
Tirane
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.
(511) 30 Miell dhe preparate të bëra prej
drithërave, trahana;
bukë;
simite;
embëlsira; preparate drithi.

123

Buletini i Pronësisë Industriale

(210) AL/T/ 2020/489
(220) 19/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) LAGUNA
(591) Blu; bojëqielli; e kuqe; e bardhë; e
verdhë
(732) LILJANA LUCAJ
Fshati Gurez, Rruga Zef Pal Corri,
Ndertesa 1 kateshe, me zone Kadastrale
nr.1890, me pasuri nr.31/50. Laç., AL
(740) LILJANA LUCAJ
Fshati Gurez, Rruga Zef Pal Corri,
Ndertesa 1 kateshe, me zone Kadastrale
nr.1890, me pasuri nr.31/50. Laç.
(511) 43 Shërbime restoranti; shërbime
bari; shërbim kafeneje; Shërbime për
sigurimin e ushqimit dhe pijeve.
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(210) AL/T/ 2020/490
(220) 19/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) SINCE 1998
(591) e zezë; e bardhë
(732) Rezarta Jaçellari
Tirane, Njesia Bashkiake nr.10, Rruga e
Durresit,
nr.7,
AL
(740) Rezarta Jaçellari
Tirane, Njesia Bashkiake nr.10, Rruga e
Durresit, nr.7
(511) 14 Metale te çmuara dhe aliazhet e
tyre; gura te çmuar dhe gjysem te çmuar;
instrumenta kohemates dhe kronometrike.
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(210) AL/T/ 2020/491
(220) 19/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) SINCE 1998
(591) e bardhë; e zezë
(732) Rezarta Jaçellari
Tirane, Njesia Bashkiake nr.10, Rruga e
Durresit,
nr.7,
AL
(740) Rezarta Jaçellari
Tirane, Njesia Bashkiake nr.10, Rruga e
Durresit, nr.7
(511) 14 Metale te çmuara dhe aliazhet e
tyre; gura te çmuar dhe gjysem te çmuar;
instrumenta kohemates dhe kronometrike.
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(210) AL/T/ 2020/493
(220) 19/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë; e bardhë
(732) SHKELQIM PELINKU
RR 5 MAJI, CONCORD CENTER, N 20,
TIRANE,
AL
(740) SHKELQIM PELINKU
RR 5 MAJI, CONCORD CENTER, N 20,
TIRANE
(511)
24
Peshqira;
Carcafe;
Batanije;Jorgane
25 Veshje, kepuce
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(210) AL/T/ 2020/496
(220) 22/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e zezë
(732) LISION XHANGO
Rruga ''Ferit Xhajko'', Godina nr.3, Tirane,
AL
(740) NDRIÇIM SELBA
Rr. Haxhi H. Dalliu, Pall. 8, Shk. 2, Kati 4,
Ap. 8, Tirane
(511) 3 ngjitëse për qëllime kozmetike;
qumësht bajamesh për qëllime kozmetike;
preparate me baze aloe vera për qëllime
kozmetike; locione për qëllime kozmetike;
basma [bojë kozmetike]; përgatitje
zbardhuese [dekolorante] për qëllime
kozmetike; bojë trupi për qëllime
kozmetike; përgatitjet e kolagjenit për
qëllime kozmetike; kremra kozmetikë;
ngjyra
kozmetike;
komplete/sete
kozmetike; lapsa kozmetikë; preparate
kozmetike
për
banjo;
preaparate
kozmetike për qerpikët; preaparate
kozmetike për kujdesin e lëkurës;
preaparate kozmetike për qëllime
dobesimi; kozmetikë për fëmijë; tampon
pambuku për qëllime kozmetike / shkopinj
pambuku për qëllime kozmetike; lesh
pambuku për qëllime kozmetike; ngjitëse
dekorative për transferimin e elementeve
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te
ndryshem
qëllime
kozmetike;
kozmetikë për vetullat; ngjitese me xhel
për qëllime kozmetike; yndyra/xhel për
qëllime kozmetike; këna [ngjyrosje
kozmetike]; ekstrakte bimore për qëllime
kozmetike; peroksid hidrogjeni për
qëllime kozmetike; latex i lëngshem per
ngjyeosje trupi me qëllime kozmetike;
locione për qëllime kozmetike; vajra për
qëllime kozmetike; pomada për qëllime
kozmetike; preaparate kundër rrezeve të
diellit [kozmetikë]; indet te mbushura
paraprakisht me locione kozmetike [peceta
me locione kozmetikë]
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(210) AL/T/ 2020/499
(220) 22/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) BAKERY
(591) e bardhë; e zezë
(732) EMIN BALLIU
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake
Nr.3, Rruga Selman Riza, Kompleksi
Xheker
Nr.2,
Kati
1,
AL
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr. Barrikadave, Pall i Ri
mbi ish kinema"17 Nentori", Shk.3, Ap.4
(511) 30 Buke, torta, biskota, kruasante,
embelsira, akullore, dekorime sheqeri per
torta.
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(210) AL/T/ 2020/500
(220) 22/06/2020
(540)

KT & G
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) KT & G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
KR,
KR
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat
Albania
sh.p.k,
Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 9 Përshtatësa për të karikuar cigaret
elektronike; karikuesa për cigaret
elektronike; këllëfa karikues për cigaret
elektronike; kabllo USB-je për cigaret
elektronike; priza elektrike; përshtatës për
priza; përshtatës për USB-të për cigaret
elektronike.
11 Nxehëse elektrike; filamente nxehëse,
elektrike; aparate për të prodhuar avull;
pjekëse për duhanin; instalime ftohëse për
duhanin.
34 Cigare; duhan; duhan dhe artikuj për
duhanpirësit; zëvendësuesa të duhanit;
puro; cigare elektronike; rezerva cigaresh
elekronike; tretësira nikotine për tu
përdorur në cigaret elektronike; tretësira
nikotine të lëngshme për tu përdorur në
cigaret elektronike; tretësira të lëngshme
për tu përdorur në cigaret elektronike;
aromatizuese, të ndryshme nga vajrat
esenciale, për tu përdorur në cigaret
elektronike; kuti me lagështi të
pandryshueshme për ruajtjen e purove ose
cigareve; prerëse purosh; tavlla për
duhanpirësit; zinxhira qafe për të varur
cigaret elektronike; atomizatorë (elementi
nxehes) për cigaret elektronike; artikuj
duhanpirësish (përfshirë çakmakë për
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duhanpirësit); kunja për pastrimin dhe për
dizinfektimin e cigareve elektronike; furça
pastrimi për cigaret elektronike; vata për
pastrimin e cigareve elektronike; furça për
pastrimin e cigareve elektronike; kunja për
pastrimin e cigareve elektronike; pastruesa
për cigaret elektronike; këllëfa mbulues
për pajisjet e cigareve elektronike; këllëfa
mbrojtës për cigaret elektronike; mbuluese
dekorative për cigaret elektronike;
pastruesa elektrikë për cigaret elektronike;
instrumente
pastruese
për
cigaret
elektronike; aparate pastruese për cigaret
elektronike.

Buletini i Pronësisë Industriale

(210) AL/T/ 2020/501
(220) 23/06/2020
(540)

PROSTAMAX
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Fortex Nutraceuticals Ltd.
Suhodol, 10 Prohladen kat street, 1362
Sofia,
Bulgaria,
BG
(740) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania
(511) 5 preparate farmaceutike; aditive
ushqyes; aditive ushqimore per te
permiresuar gjendjen mjekesore
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(210) AL/T/ 2020/504
(220) 23/06/2020
(540)

MerrJep
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Nexhmedin Arif
Rr."Kavajës",
Pallatet
Delijorgji,
Kompleksi Sina, Kulla 2, Hyrja 3, Tiranë,
AL
(740) Dorina Topçi
Rr.''G.Cilka", Sanatorium, Tiranë
(511)
35
Reklamime;menaxhim
biznesi;administrim
biznesi;funksione
zyre.
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(210) AL/T/ 2020/505
(220) 23/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) BIRRA
(591) Ngjyrë e artë; blu; e kuqe; e gjelbërt;
e verdhë; portokalli; rozë; e bardhë; bezhë;
e zezë
(732) Heineken Italia S.p.A.
Località Autoporto 11, 11020 Pollein AO,
Italy,
IT
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 32 Birrë; birrë jo-alkoolike; birrë
lager (lloj birre); birrë gruri; birrë me malt;
pije jo-alkoolike me bazë birre; musht
birre.
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(210) AL/T/ 2020/509
(220) 25/06/2020
(540)

TRAZIMERA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street, New York, New
York
10017,
USA,
US
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1,
Tirane
(511) 5
Preparate farmaceutike për
trajtimin e kancerit.
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(210) AL/T/ 2020/510
(220) 25/06/2020
(540)

DREAM PHARMA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) PHARMA
(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) 35 SHITJE DHE MARKETING E
PRODUKTEVE FARMACEUTIKE DHE
PARAFARMACEUTIKE
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(210) AL/T/ 2020/511
(220) 26/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Stockholm Bar&lounge
(591) e zezë; gold; e kuqe
(732) Jetmir Prela
Rr.'' Sotir Caci'', Njesia Administrative
nr.4, Ndertesa ZK 8120, Nr.Pasurie 5670,
AL
(740) Jetmir Prela
Rr.'' Sotir Caci'', Njesia Administrative
nr.4, Ndertesa ZK 8120, Nr.Pasurie 5670
(511) 43 Sherbime te barit, sherbime te
restorantit
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(210) AL/T/ 2020/512
(220) 26/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) PREMIUM; TOBACCO
(591) E bardhë; jeshile
(732) ''NARCOS PREMIUM TOBACCO
COMPANY'' Sh.p.k
Njesia Administrative Baldushk, fshati
Isuf Muçaj, Banese Private, Nr. Pasurie
9/22,
ZK.
1988,
AL
(740) Festim Ibraliu
Rruga; '' Haxhi Ali'', Sauk, Tiranë
(511) 34 Duhani;artikujt e duhanpirësve,
Zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime
mjeksore);artikuj për t'u përdorur me
duhan;duhan për t'u përtypur;cigare;cigare
puro;cigare puro të shkurtra; zëvendësues
duhani që përmbajnë cigare; letër cigareje;
cigare elektronike; duhan i aromatizuar per
cigare elektronike; nargjile elektronike;
duhan aromantik; aromantizues për duhan
& nargjile; melase bimore (zëvendësues
duhani); barëra për pirjen e duhanit;
nargjile (shisha); duhan për nargjile
(shisha); nargjile me duhan aromantizues;
llulla për nargjile (shisha); pjesë për
nargjile dhe pikërisht fleta e nargjilesë,
tubat, tasat, gypat e nargjilesë, majat e tubit
të nargjilesë dhe pincetat e nargjilesë;
pipëza për nargjile; duhan për tymosje;
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gurë me avull për nargjile; zëvëndesues
duhani;
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(210) AL/T/ 2020/514
(220) 29/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) PROFESSIONAL EQUIPMENT
(591) E BARDHE; BLU
(732) I N D A SHA
Rruga e Kavajes, km 6, ne largesi 300 m
pran Ures se Beshirit, zona kadastrale nr
3712, godine 3-kateshe, nr pasurie 9/55,
kodi postar 1041, Vaqarr, Tirane –
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi,
Kompleksi AKS, Hyrja e, Kati 2, Ap 4
(511) 4 vaj motori; vaj industrial; vaj
karburanti / vaj i djegshëm; vaj lubrifikues;
lubrifikantë; vaj kastor për qëllime
industriale; graso (yndyrat) industriale;
graso (yndyrat) lubrifikuese; aditivëve, jo
kimikë, ndaj karburantit motorik; alkool
[karburant];
benzinë
për
pastrim;
karburantë
/
karburant
motorik;
kompozime lidhëse pluhuri për pastrim;
etanol [karburant]; karburant; gaz
karburanti; yndyrat industriale; vajguri;
vajra për bojëra; vazelinë për qëllime
industriale; naftë, e papërpunuar ose e
rafinuar
6 Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre,
materiale metalike per konstruksione dhe
ndertim, kabllot jo-elektrike dhe telat e
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metaleve të zakonshme, sende të vogla të
pajisjeve metalike, kontejnerë metalikë për
ruajtje
ose
transport;alumin;bronz;nikel;zink;bronze
(vepra arti);ndërtesa prej metali;panele
ndertimi
prej
metali;tavane
prej
metali;konteniere metalike për lëndë
djegëse
të
lëngshme;dyer
prej
metali;kanalet e metaleve, për instalimet e
ngrohjes qendrore / tubacionet e metaleve,
për instalimet e ngrohjes qendrore;kanalet
e metalit për ventilimin dhe instalimet me
ajër të kondicionuar;bërryla metalike për
tuba;gardhe prej metali;filamente prej
metali;pajisje metalike për ndërtim;pajisje
metalike për mobilje;kontejnerë lundrues
prej metali;dysheme prej metali;korniza
metalike për ndërtim;materialet e metaleve
për
rrugët
hekurudhore
të
përhershme;porta prej metali;gratmente
prej metali / grila prej metali;korniza serrë
prej metali;tuba prej metali;shtresa
metalike për ndërtim;monumente prej
metali;mbulesa
prej
metali
për
kornizat;mbulesa
prej
metali
për
ndërtim;materiale
hekurudhore
prej
metali;Materiale ndertimi refraktare prej
metali;materiale përforcuese prej metali
për ndërtim;thumba metalike;mbulesa prej
metali;litarë
metalikë;rezervuar
prej
metali;dysheme
me
pllaka
prej
metali;paleta
transportuese
prej
metali;dritare prej metali; materiale
përforcuese, prej metali, për beton.
7 makineri bujqësore; vegla bujqësore,
përveç atyre me dorë; makineri për
përgatitjen e pijeve, elektromekanike;
makineri dhe aparate për pastrim,
elektrike; pajisje pastrimi duke përdorur
avull; gërshërë [makineri]; motorë ajri të
ngjeshur; pompat e ajrit te kompresuar;
kompresorë
[makineri];
makina
dërrmuese; makineri prerëse; makineri
qumështi; germues [makineri]; makineri
shpuese; ashensorë; gjeneratorë të
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energjisë
emergjente;
ekskavatorė;
gjeneratorë të energjisë elektrike; makineri
bluarje; makineri për mjelje; makineri
përzierëse; makina larëse [lavanderi];
mikser betoni [makineri]; aparate larjeje.
8 Mjete të përdorura me dorë, per
industrine e bujqësise, kopshtarise dhe
zbukurimeve;mjete të përdorura me dorë
për marangozë, artistë dhe zejtarë të tjerë,
për shembull, çekiçë, daltë dhe
varre;pompa të përdorura me dorë;
avullues të insekticidit [mjete dore] /
atomizues insekticidësh [mjete dore] /
spërkatës
insekticidësh
[mjete
dore];takëme tavoline, të tilla si thika,
pirunë dhe lugë, përfshirë ato të bëra nga
metale të çmuara; copeza [pjesë të mjeteve
të dorës]; mjete për shënimin e bagëtive /
mjete për shënimin e bagëtisë; kapëse
gozhdë, elektrike ose jo elektrike;
instrumente dhe mjete për lëkurat e
kafshëve;
instrumente për prerje; shiringa për
spërkatje të insekticideve; instrumentet e
prerjes
së
tubit.
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne
dyqan dhe nepermjet internetit te
produkteve si: Makineri, pajisje dhe pjese
kembimi per industrine e bujqesise,
makineri, pajisje dhe pjese kembimi per
industrine e ndertimit, makineri, pajisje
dhe pjese kembimi per industrine e rende,
makineri, pajisje dhe pjese kembimi per
industrine e qumshit, makineri dhe pjese
per kembimi per korrje bari, pajisje dhe
pjese kembimi per industrine e pastrimit,
vegla pune te ndryshme; 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.
40
Trajtimi i metaleve; temperim
metalesh; galvanizim; dhenje me qira e
gjeneratorëve; shërbimet e saldimit;
prodhues boileri; montim me porosi të
materialeve për të tjerët; shkatërrimi i
mbeturinave
dhe
plehrave;
prodhimi i energjisë; gdhendje; sigurimi i
informacionit në lidhje me trajtimin e
materialeve; riciklimin e mbeturinave dhe
plehrave; shërbime rafinimi.
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(210) AL/T/ 2020/516
(220) 29/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe; e verdhë; e bardhë; e zezë
(732) Joana Dhiamandi
Rruga " Irfan Tomini", nr.1/118, Njesia 5,
Tirane,
AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 20
Mobilje, pasqyra, korniza
fotografish,kolltuqe,varëse rrobash, jo prej
metali, bambu, kaseta / djepa,bazat e
shtratit,mbajtëse
shtrati,
jo
prej
metali,shtratet
e
drurit,stola
[mobilje],dollapët;kocka e papërpunuar
ose gjysmë e punuar,brirë,brirët e
kafshëve.
21 Vegla shtëpiake ose kuzhine dhe
kontejnerë;enë gatimi dhe sendesh,artikuj
për qëllime pastrimi;xhami i pa punuar ose
gjysëm i punuar, përveç qelqit të
ndërtimit;enë prej qelqi, porcelani dhe enë
prej balte,shishe, kuti qelqi,buste prej
porcelani, qeramike, enë prej balte, terragotë ose qelqi,kavanoza të qirinjve
[mbajtësit],qeramikë
për
qëllime
shtëpiake,kristal [enë prej qelqi],sferat prej
xhami
dekorative,
41 Edukim, arsimim; akademi; provime
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arsimore;
informacion
arsimor;
rregullimin dhe kryerjen e kolokiumeve;
sherbime te perkthimit te gjuhes;
organizimi i ekspozitave per qellime
kulturore ose arsimore; organizimin dhe
mbajtjen e seminareve; sherbimet
mesimore,
arsimore,
sherbimet
e
mesimdhenies; shkrim i testeve; Shërbimet
argëtuese, posacerisht sigurimi i nje
forumi online per shperndarjen e
permbajtjes, te dhenave, dhe informacionit
per qellime te rrjetezimit social, te biznesit,
apo te argetimit; sherbime argetimi,
posacerisht sigurimi i qasjes në bazat e të
dhënave interaktive elektronike dhe në
internet të përmbajtjes së përcaktuar nga
përdoruesit, përmbajtjes së palëve të treta,
fotografive, materialeve video, audio,
vizuale dhe audiovizive në fushën e
interesit të përgjithshëm; Shërbimet e
Photosharing dhe Sharing Video;
Shërbimet elektronike botuese për të tjerët;
Revistat në internet, domethënë, weblogs
(blogs) që përmbajnë përmbajtje të
definuara nga përdoruesi; Sigurimi i
bazave të të dhënave kompjuterike,
elektronike dhe në internet në fushën e
argëtimit; Shërbimet botuese, përkatësisht
botimi i botimeve elektronike për të tjerët;
dhenia me qira e kiosave të fotografisë dhe
/ ose videografisë për fotografim,
ngarkimin, redaktimin dhe shkembimin e
fotografive dhe videove; Shërbimet
argëtuese, gjegjësisht, ofrimi lehtësive
online për transmetimin e përmbajtjes se
argetimit dhe videove live të ngjarjeve
argëtuese; Organizimi i ekspozitave dhe
konferencave direct në fushat e kulturës,
argëtimit dhe rrjeteve sociale për qëllime
jo-biznesi dhe jo-komerciale; Sigurimi i
informacionit argëtues nga indekset e
kërkueshme dhe bazat e të dhënave të
informacionit, duke përfshirë tekstin,
dokumentet elektronike, bazat e të
dhënave, grafika, imazhet fotografike dhe
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informacioni audio vizual, nëpërmjet
internetit dhe rrjeteve të komunikimit;
Argetim
dhe
shërbime
arsimore,
domethënë, duke siguruar filma te pa
shkarkueshme, shfaqje televizive, lajme,
vepra audiovizuale dhe multimediale,
nëpërmjet internetit, si dhe informacion,
komente dhe rekomandime në lidhje me
filma, shfaqje televizive, lajme, vepra
audiovizuale
dhe
multimediale.
42 Shërbimet kompjuterike, përkatësisht,
krijimi i komuniteteve virtuale për
përdoruesit e regjistruar për të organizuar
grupe, takime dhe ngjarje, të marrin pjesë
në diskutime dhe të angazhohen në rrjetet
sociale, të biznesit dhe në ato komunitare;
Shërbimet kompjuterike, përkatësisht,
mbajtja e pajisjeve elektronike për të tjerët
për organizimin dhe mbajtjen e takimeve,
ngjarjeve dhe diskutimeve interaktive
nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të
komunikimit; Shërbimet kompjuterike në
formen e profileve elektronike të
personalizuara personale dhe në grup ose
faqet e internetit që përmbajnë
informacione të përcaktuara ose të
specifikuara nga përdoruesit, duke
përfshirë, audio, video, imazhe, tekst,
përmbajtje dhe të dhëna; Shërbimet
kompjuterike, konkretisht, sigurimi i
motorëve të kërkimit për marrjen e të
dhënave nëpërmjet rrjeteve të internetit
dhe të komunikimit; Sigurimi i pajisjeve
në internet që paraqesin teknologji që u
mundëson përdoruesve online të krijojnë
profile
personale
që
paraqesin
informacionin e rrjeteve sociale dhe të
biznesit, për të transferuar dhe ndarë
informacione të tilla në pajisje të
shumëfishta në internet për t'u angazhuar
në rrjetet sociale dhe për të menaxhuar
llogaritë e tyre në rrjetet sociale; Sigurimi
i përdorimit të përkohshëm të Sofware-ve
kompjuterikë të pashkarkueshem per
rrejtet sociale, qe krijon nje komunitet
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virtual, dhe transmetim te materialeve
audio, video, imazhe, tekst dhe te dhena;
Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP)
që përmban aplikime te programeve
kojuterike te te tjereve; Sofware si
sherbime SAAS per dergimin dhe marrjen
e mesazheve electronike, njoftime dhe
alarme; Sigurimi i përdorimit të
përkohshëm të Sofware-ve kompjuterikë
online të pashkarkueshem per perdorim ne
dizanjim, manaxhim, matje, analizim,
shprendarje dhe sherbimin rreklame per te
tjeret; Ofruesi i platformës për blerjen
online të reklamave, posacerisht sigurimi i
programeve software që nuk mund të
shkarkohen për te lejuar blerësit dhe
shitësit e reklamave online që te blerjne
dhe shesin inventare reklamash; Ofruesi i
shërbimit të aplikacionit (ASP) që
përmban software për përdorim në blerjen,
shitjen, dizajnimin, menaxhimin, ndjekjen,
vlerësimin, optimizimin, shënjestrimin,
analizimin, shpërndarjen dhe raportimin e
reklamave dhe marketingut online; Ofrimi
i lehtësive online që u jep përdoruesve
mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe
shpërndarë përmbajtje, informacion,
përvoja dhe të dhëna të realitetit të shtuar;
sigurimi i përdorimit të përkohshëm të
softwsre kompjuterikë që nuk mund të
shkarkohen, duke mundësuar zhvillimin,
vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e
aplikacioneve të celulareve për pajisjet
portative
kompjuterike,
posacerisht,
telefonat celularë, smarfonat, kompjuterët
portable dhe tabletat kompjuterikë;
Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të
software-it jo të shkarkueshëm për
përpunimin e pagesave elektronike;
Sigurimi i software-it të ndërfaqes së
programimit të aplikimit (API) për
përdorim në mesazhet elektronike dhe
transmetimin e audios, videove, imazheve,
tekstit, përmbajtjes dhe të dhënave;
Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të
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software-it jo të shkarkueshëm për
mesazhe elektronike; Shërbimet e hartave;
Sigurimi i qasjes së përkohshme në
software kompjuterik jo të shkarkueshëm
për shërbimet e hartës; Ofruesi i shërbimit
të aplikacionit (ASP) që përmban software
për shërbimet e hartës; Sigurimi i
përdorimit të përkohshëm të software-ve
kompjuterikë që nuk mund të shkarkohen
për
te
shkembyer
dhe
shfaqur
vendndodhjen
e
një
përdoruesi,
planifikimi i aktiviteteve me përdorues të
tjerë dhe dhënia e rekomandimeve;
Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP)
që përmban software për të mundësuar ose
lehtësuar shkembimin dhe shfaqjen e
vendndodhjes
së
një
përdoruesi,
planifikimin e aktiviteteve me përdorues të
tjerë dhe bërjen e rekomandimeve;
Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të
software-it
te
pashkarkueshem
kompjuterik, për hartëzim social dhe
destinacioni; Ofruesi i shërbimit të
aplikacionit (ASP) që përmban software
për të mundësuar ose lehtësuar hartëzimin
social dhe te destinacionit; Sigurimi i
përdorimit të përkohshëm të software-it te
pashkarkueshem
kompjuterik,
të
vetëdijshëm për vendndodhjen për
kërkimin, përcaktimin dhe shkembimin e
vendndodhjes së mallrave, shërbimeve dhe
ngjarjeve me interes; Ofruesi i shërbimit të
aplikacioneve (ASP) që përmban software
të vetëdijshëm për vendndodhjen për të
kërkuar, përcaktuar dhe shkembyer
vendndodhjen e mallrave, shërbimeve dhe
ngjarjeve me interes; Platformë shërbimi
(PAAS) që paraqet platforma software
kompjuterik për përdorim në blerjen dhe
shpërndarjen e reklamave; Sigurimi i
përdorimit të përkohshëm të software-ve të
pashkarkueshem për modifikimin e
fotografive, imazheve dhe audio, video
dhe përmbajtje audio-video me filtra
fotografikë dhe realitet të shtuar (AR),
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gjegjësisht grafikë, animacione, tekst,
vizatime, gjeotagime [metadata per
identifikim gjeografik], etiketat e metadata
–ve, hiperlink-eve; Sigurimi i përdorimit të
përkohshëm
të
software-ve
të
pashkarkueshem, për shfaqjen dhe
bashkëveprimin me një burim mediumi
elektronik,
përkatësisht
imazhe,
përmbajtje audio-vizuale dhe video, video,
komente, reklama, lajme dhe lidhje/adresa
interneti; Sigurimi i përdorimit të
përkohshëm
të
software-ve
te
pashkarkueshem kompjuterikë, për gjetjen
e përmbajtjeve dhe botuesve të
përmbajtjes, si dhe t’u abonuar ne nje
përmbajtje;Sigurimi i përdorimit të
përkohshëm të software-it jo të
shkarkueshëm, për organizimin e
imazheve, videove dhe përmbajtjes audiovizuale duke përdorur etiketat e metadatave; Aplikacionet e shërbimit të aplikimit
(ASP) që përfshijnë software për
rrjetëzimin
social,
menaxhimin
e
përmbajtjeve të rrjeteve sociale, krijimin e
një komuniteti virtual dhe transmetimin e
imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe
video, fotografi, video, të dhëna, tekst,
mesazhe, reklama dhe informacione;
Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP)
që përmban programim të aplikacioneve
(API) që lehtëson shërbimet online për
rrjetëzimin
social,
zhvillimin
e
aplikacioneve software-sh; Platforma
shërbimi (PAAS) që paraqet platforma
softwar-esh kompjuterike për rrjetëzimin
social, menaxhimin e përmbajtjeve të
rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti
virtual dhe transmetimin e imazheve,
përmbajtjeve audio-vizuale dhe video,
fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe,
komunikime dhe informacine reklamash;
Marrja me qira e software kompjuterik që
u jep përdoruesve aftësinë për të ngarkuar,
modifikuar dhe shpërndarë imazhe, video
dhe përmbajtje audio-vizuale; Shërbimet
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kompjuterike, posacerisht, perkujdesja
ndaj përmbajtjeve dhe reklamave online të
përcaktuara nga përdoruesit dhe krijimi i
burimeve të mediave sociale; Sigurimi i
përdorimit të përkohshëm të software-it jo
të shkarkueshëm për marrjen e fotografive
dhe regjistrimin e përmbajtjeve audio,
audio-vizuale dhe video; Sigurimi i
përdorimit të përkohshëm të software-it jo
të shkarkueshëm, për ngarkim, shkarkim,
arkivim, mundësim të transmetimit dhe
shkembimit të imazheve, përmbajtjes
audio-vizuale dhe video dhe teksteve dhe
të dhënave shoqeruese; Sigurimi i
përdorimit të përkohshëm të software-it jo
të shkarkueshëm, për transmetimin e
përmbajtjes argëtuese multimediale;
Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të
software-ve që nuk mund të shkarkohen,
për krijimin dhe mirëmbajtjen e një pranie
në internet për individë, grupe, kompani
dhe marka; Sigurimi i përdorimit të
përkohshëm të software-it jo të
shkarkueshëm, për reklamuesit për të
komunikuar dhe bashkëvepruar me
komunitetet online; Sigurimi i përdorimit
të
përkohshëm
të
software-ve
kompjuterikë që nuk mund të shkarkohen,
për përdorim në marrjen dhe redaktimin e
fotografive si edhe ne regjistrimin dhe
editimin e videove; Ofruesi i shërbimit të
aplikacionit (ASP) që përmban software
për të mundësuar ose lehtësuar marrjen
dhe editimin e fotografive dhe regjistrimin
dhe editimin e videove; Zhvillimi i
software-it kompjuterik; Sigurimi i
softwareit jo të shkarkueshëm në internet;
Ofruesi i shërbimit të aplikimit (ASP);
Ofrimi i lehtësive online që u japin
përdoruesve mundësinë për të ngarkuar,
modifikuar dhe ndarë audio, video, imazhe
fotografike, tekst, grafikë dhe të dhëna.
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(210) AL/T/ 2020/517
(220) 29/06/2020
(540)

KAWS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Okled Rakipi
Rruga Vaso Pasha, Pallati 23, Shkalla 3,
Ap.20,
Tirane,
AL
(740) Okled Rakipi
Rruga Vaso Pasha, Pallati 23, Shkalla 3,
Ap.20, Tirane
(511) 25 Veshje per burra dhe gra,
perkatesisht
xhaketat,
kostume,
pantallona, xhins, pullovra, bluza me
menge te gjata, bluza me menge te
shkurtra, pantallona te shkurtra, kemisha,
fustane, funde, qafore, corape, rripa,
kapele, doreza, kepuce, cizme dhe atlete

144

Buletini i Pronësisë Industriale

(210) AL/T/ 2020/518
(220) 30/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë
(732) ecs Eco Climate Solution Sha
Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Dritan
Hoxha, Tirana Ring Center, Kati 0, Tirane
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.
(511) 35 Sherbime shitje me shumice dhe
pakice ne dyqan, nepermjet faqeve te
internetit dhe programeve televizive te
produkteve: Pajisje elektronike, elektroshtepiake, te ngrohjes, ventilimit dhe
kondicionimit te klimes, impiante te
brendshme elektrike, radiotelefoni, tv,
pajisje dhe sistemeve per mbrojtjen nga
zjarri, produkte dhe pajisje ndertimi,
produkte dhe pajisje hidrosanitare,
produkte dhe pajisje kamera te sigurise,
sisteme alarmi, sisteme kontrolli hyrje dalje, sisteme telefonike, sisteme parkimi,
sisteme audio, sisteme dhe produkte te IT;
promovimi i shitjeve për të tjerët;
organizimi i panaireve tregtare për qëllime
komerciale ose reklamimi; reklamimi në
internet në një rrjet kompjuterik; shërbime
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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; 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.
37 Shërbime që kanë të bëjnë me
ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave,
digave ose linjave të transmetimit dhe
shërbimeve
të
ndërmarrjeve
të
specializuara në fushën e konstruksioneve
siç janë ato të bojaxhinjve, hidrauliket,
instaluesit
e
ngrohjes
ose
çative;Informacione per ndertim;Prishjen
e
ndërtesave;Konsulence
per
ndertim;Ndertim
fabrikash;Instalimi,
mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe
pajisjeve te zyrave;Rindërtimin e
motorëve që janë konsumuar ose pjesërisht
të shkatërruara;Rindërtimin e makinerive
që janë konsumuar ose pjesërisht të
shkatërruara;Riparim
i
linjave
elektrike;Ndertime dhe riparime te
depove;Mbikëqyrja e ndërtimit të
ndërtesave;Ndërtimi i stallave të bukura
dhe dyqaneve;Lyerje, të brendshme dhe të
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jashtme;Izolime ndertimi; suvatim;Dhenie
me qira e buldozerëve;Dhenie me qira e
vinçave [pajisje ndërtimi]; Dhenie me qira
e pajisjeve të ndërtimit;Riparime; pastrim
rruge;Instalimin dhe riparimin e pajisjeve
për ngrohje;Instalimin, mirëmbajtjen dhe
riparimin
e
pajisjeve
kompjuterike;Instalimi dhe riparimi i
pajisjeve
të
ujitjes;Instalimin,
mirëmbajtjen dhe riparimin e makinerive;
instalimi dhe riparimi i pajisjeve elektrike;
instalimi dhe riparimi i pajisjeve të
ngrirjes; instalimi dhe riparimi i aparateve
të kondicionimit.
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(210) AL/T/ 2020/521
(220) 30/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) bronx; kafe e errët; e zezë
(732) NOTIM KALLMETI
Tapize, Rruga Kryesore, Ndertese Private
1 kat, ZK. 3562, Durrës, AL
(740) NOTIM KALLMETI
Tapize, Rruga Kryesore, Ndertese Private
1 kat, ZK. 3562, Durrës
(511) 20 MOBILJE
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(210) AL/T/ 2020/522
(220) 30/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe
(732) RUDINA KALLMETI
Tapize, Rruga Kryesore, Ndertese Private
1 kat, Z.K. 3562, Durrës, AL
(740) RUDINA KALLMETI
Tapize, Rruga Kryesore, Ndertese Private
1 kat, Z.K. 3562, Durrës
(511) 20 MOBILJE
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(210) AL/T/ 2020/523
(220) 30/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe
(732) RUDINA KALLMETI
Tapize, Rruga Kryesore, Ndertese Private
1 kat, ZK. 3562, Durrës, AL
(740) RUDINA KALLMETI
Tapize, Rruga Kryesore, Ndertese Private
1 kat, ZK. 3562, Durrës
(511) 20 MOBILJE
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(210) AL/T/ 2020/525
(220) 30/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) CENTER
(591) e bardhë; e zezë; e kuqe
(732) ANILA BEJKO
Rruga '' Islam Alla'', Myslym Shyri Tiranë,
AL
(740) Moreno Malevi
Blloku "1 Maji", Rr.''Njazi Demi", Ap 18,
Sh.40, Tiranë
(511) 44 Shërbime të kujdesit higjenik dhe
të bukurisë për njerëzit, shërbime SPA;
shërbime solari, rregullimi i flokëve,
manikyri, masazhi; depilimi dhe shërbime
të kujdesit të fytyrës; pirsing; shërbime
terapeutike.
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(210) AL/T/ 2020/526
(220) 01/07/2020
(540)

BRIGHT VIBE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 03934 19/03/2020 CH
(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 avullit që
përmban nikotinë; pajisje që krijojnë avull
me përdorim nga goja për tu përdorur nga
duhanpirësit, produkte duhani dhe
zëvendësuesa
duhani;
artikuj
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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.
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(210) AL/T/ 2020/531
(220) 01/07/2020
(540)

OFF-BLACK
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Sabina Rakipi
Rruga Frederik Shiroka pall. G-10xt
shkalla 1, ap. 5, Tirane, AL
(740) Sabina Rakipi
Rruga Frederik Shiroka, pall. G-10xt,
shkalla 1, ap. 5, Tirane
(511) 25 Veshje per burra dhe gra,
perkatesisht
xhaketat,
kostume,
pantallona, xhins, pullovra, bluza me
menge te gjata, bluza me menge te
shkurtra, pantallona te shkurtra, kemisha,
fustane, funde, qafore, corape, rripa,
kapele, doreza, kepuce, cizme dhe atlete
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(210) AL/T/ 2020/535
(220) 03/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Gel; Hand; Sanitizer
(591) e kuqe; blu; bojëqielli; e bardhë
(732) SIROL 2008
Vlore, Novosele SKROFOTINE, Rruga
Nacionale Vlore- Fier, Objekt 2-katesh
nr.11,
kati
i
pare,
AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 5 Preparate farmaceutike, përgatitjet
sanitare
për
qëllime
mjekësore,
dezinfektuese,lares
duarsh
antibakteriale,sapun
antibakterial,preparate per kujdesin ndaj
lekures.
35
Reklamim/ Publicitet; Drejtim i
sipërmarrjeve
tregtare,
Administrim
tregtare, Manaxhim biznesi, Administrim
biznesi, shërbime të shitjes online me
pakicë dhe shumicë të produkteve per
kujdesin ndaj lekures.
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(210) AL/T/ 2020/537
(220) 03/07/2020
(540)

PUREZYME
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(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) 1 Preparate enzimatike për përdorim
në
industrinë
e
detergjentëve.
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.
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(210) AL/T/ 2020/541
(220) 08/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e kuqe; zezë
(732) Entela Xhaferaj
Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Bajram
Curri, Nr.Pasurie 2/106+1-N 19, ZK 8270,
Tirane,
AL
(740) NDRIÇIM SELBA
Rr. Haxhi H. Dalliu, Pall. 8, Shk. 2, Kati 4,
Ap. 8, Tirane
(511) 25 perparese [veshje];cope qe behet
nyje per tu vene ne qafe nga
meshkujt;pantallona të foshnjave [të
brendshme];qafore;rroba
banje;sandale
banjoje;pantofla
banjoje;kapuce
banjoje;kostume banje / rroba banje
(plazhi);rroba plazhi;këpucë plazhi;rripa
[veshje];Bereta e trupore [të brendshme
femrash];çizme
për
sport;çizme;pantallona
të
shkurtra
bokse;mbajtëse
për
veshje
/
pezullues;mbrojtese për veshin;kapele
veshje
te
kokës;veshje
për
gjimnastikë;veshje
imitime
prej
lëkure;veshje
prej
lëkure;veshje;mantele;jakë
[veshje];kombinime [veshje];korse [nën
veshje];pranga / rripa dore [veshje per
kyçet
e
duarve];kollare
të
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shkëputura;fustane;fustane veshje;pelena
veshi;veshje te qëndisura;doreza pa
gishta;këpucë;galloshe;breza mesi;doreza
[veshje];cope per
floket;gjysmëçizme;kapele;shirita [veshje];shami;veshje
per
koken;taka;kapuç
[veshje];çorape;xhaketa [veshje];fanellat
[veshje];fustane
bluzë;kilota
/
brekë;trikotazh
[veshje];çizme
dentelle;veshje
latex;dollakë
[pantallona];vello;dorashka;dorashka me
gezof;shalle tub per qafen / geta
qafe;kravatë;veshje te jashtme;pantallona
të
gjera;mbulesa
/
veshje
të
sipërme;pelerine;peliçe;fustanelle
per
femra;pizhame / pizhame;veshje të
gatshme;sandale;saris
(veshje
indiane);shalle;bluze;këpucë;këmisha me
mëngë të shkurtra;funde;pantofla;korse
[mbathje];çorape;fanella sportive;këpucë
sportive;geta për femra;kostume;çorape qe
thithin djersen;mbathje qe thithin
djersen;triko;xhupa;trupore
[te
brendeshme];bluze te holla me menge te
shkurtra;corape elastike qe rrine ngjitur me
trupin
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(210) AL/T/ 2020/544
(220) 09/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) bezhë; kafe; jeshile; e bardhë
(732) MERKAJ 3
"Papa Gjon Pali II" P. Frasheri, Shk.1, K.2,
Ap.1, 1001, Tirane, Albania, AL
(740) Eno Dodbiba
Rr."Naim Frashëri", 60/3, Tiranë, Albania
(511) 3 Produkte parfumerie; parfume;
vajra esenciale; produkte kozmetike për
kujdesin e lëkurës; produkte të kujdesit për
thonjtë; preparate kozmetike për hollim;
kremra për përdorim kozmetik; kremra të
lëkurës (kozmetikë); produkte të kujdesit
për buzët; kremra për kujdesin e flokëve
(kozmetikë); produkte të kondicionimit të
flokëve; kremra për flokë; shampo; lapsa
syri;
brilliantine;
43 Sherbime te pergatitjes ushqimit dhe
pije per konsumatoret, shebime per te
siguruar shtreter per fjetje e ushqim ne
hotel apo ne pensione, ose akomodime te
perkohshem
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(210) AL/T/ 2020/550
(220) 10/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E zezë; e bardhë; gri
(732) Leandro Hasa
DURRES Lagja 14, Rruga At. Gjerjg
Fishta, Objekt me nr. pasurie 4/609, Zona
Kadastrale
8515,
AL
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1,
Ap.19, 2 D2 familjare
(511) 25 Veshje; Kepuce; Corape; Cizme;
Sandale; Kapele; Pallto; Bluza; Strece;
Xhaketa; Fustane; Veshje per kembet;
Veshje per koken.
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(210) AL/T/ 2020/552
(220) 10/07/2020
(540)

apolon
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) "AGNA"sh.a
Autostrada Tirane-Durres, Km. I
Godina AGNA Group, Kodi Postar
Tirane.
,
(740) Toni Papandoni
Autostrada Tirane-Durres, Km. i
Godina AGNA Group, Kodi Postar
Tirane.

Pare,
1001,
AL
Pare,
1001,

(511) 30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe
artificiale;oriz, makarona dhe noodles,
tapioca,
sago
miell
dhe
gjera me perberje drithrash;buke, pasta dhe
embelsira;çokollate;akullore,
sorbeto
(akull i grir me leng fruit) dhe
perberje te tjera me akull;sheqer, mjalt,
treacle (shurup i embel);maja, pluhurpjekje;kripe,
aromatizues
ushqimi, ereza, barishte;uthull, salce dhe
erza te ndryshme;akull (uje i ngrire).
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(210) AL/T/ 2020/553
(220) 10/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Bar & Restaurant
(591) e bardhë; e kuqe; e verdhë; e zezë
(732) Herkul Petro
Bulevardi Shëtitorja, Lagjja Spile, Objekt
Nr.77, Kati 1, Himare,Vlore (AL), AL
(740) Herkul Petro
Bulevardi Shëtitorja, Lagjja Spile, Objekt
Nr.77, Kati 1, Himare,Vlore (AL)
(511) 43 Shërbime për sigurimin e
ushqimeve dhe pijeve;shërbime kafeneje,
lokali,
shërbime
baresh,
restorantesh;shërbime të akomodimit të
përkohshëm,
hoteli,
shërbime të pritjes për akomodim të
përkohshëm (menaxhimi i mbërritjeve dhe
nisjeve);Shërbime
të
dekorimit të
ushqimit;shërbime
të
skulpturave
ushqimore;dhënie me qira e shpërndarësve
të ujit të pijshëm;shërbimet e kampit të
pushimeve;katering i ushqimeve dhe
pijeve;rezervime
hoteliere;shërbimet
hoteliere;informacion dhe këshilla në
lidhje me përgatitjen e vakteve;dhënie
me qira e sallave të mbledhjeve; shërbimet
e motelit: shërbime personale
të
kuzhinierit;shërbime pritëse
për
akomodim të përkohshëm
(menaxhimi
i mbërritjeve dhe nisjeve);shërbime
restoranti;shërbimet
e
shtëpisë
për
pension;shërbime
restoranti të
vetë-shërbimit;
shërbime të snack-barit; dhënie
me
qira dhomash për
akomodim
të
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përkohshëm; rezervime për akomodim të
përkohshëm; dhënia me qira e
tendave;shërbime
shtëpiake
turistike;dhënia
me
qira
e ndërtesave të
transportueshme
për akomodim të
përkohshëm.
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(210) AL/T/ 2020/556
(220) 13/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Kafe
(591) e zezë; kafe; e bardhë
(732) Mr.Coffee Shpk
Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga e Kavajes,
Pallati Park Konstruksion, Kulla F, Prona
Nr. 227, Tirane – Shqiperi., AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi,
Kompleksi AKS, Hyrja e, Kati 2, Ap 4
(511) 43 Shërbime për sigurimin e
ushqimeve
dhe
pijeve;Shërbime
restoranti;Kafene;Ushqime dhe pije për
katering;Shërbime restoranti me veteshërbim;Shërbime të kafeterisë;Shërbime
të ushqimeve të lehta dhe të shpejta
(Snack-bar); sigurimi i ambienteve të
kampit; sherbimet e kantines; rezervime
hoteliere; shërbime hoteliere; shërbimet e
motelit; rezervime të përkohshme të
akomodimit.
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(210) AL/T/ 2020/565
(220) 15/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e zezë
(732) ROXHERS LAÇI
Rruga e Kavajës, Kompleksi Delijorgji,
Nj. Adm nr.7, Kati 1, Tiranë, AL
(740) MORENO MALEVI
Blloku "1 Maji" Rr.''Njazi Demi", Ap 18,
Sh.40, Tiranë
(511) 43 Shërbime të ofruara në lidhje me
përgatitjen e ushqimit dhe pijeve për
konsum, si dhe shërbime për sigurimin e
akomodimit të përkohshëm. Sherbime
kafeterie,
Bari;Sherbime
restoranti,hoteli;Sherbime restorant me
vet-sherbim;Sherbime restorant washoku,
Udon;Sherbime shisha lounge;Sherbime
kateringu (ushqim dhe pije).

161

Buletini i Pronësisë Industriale

(210) AL/T/ 2020/566
(220) 15/07/2020
(540)

OBERON
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ROXHERS LAÇI
Rruga e Kavajës, Kompleksi Delijorgji,
Nj. Adm nr.7, Kati 1, Tiranë, AL
(740) MORENO MALEVI
Blloku "1 Maji" Rr.''Njazi Demi", Ap 18,
Sh.40, Tiranë
(511) 43 Shërbime të ofruara në lidhje me
përgatitjen e ushqimit dhe pijeve për
konsum, si dhe shërbime për sigurimin e
akomodimit të përkohshëm. Sherbime
kafeterie,
Bari;Sherbime
restoranti,
hoteli;Sherbime restorant me vetsherbim;Sherbime restorant washoku,
Udon;Sherbime shisha lounge;Sherbime
kateringu (ushqim dhe pije).
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(210) AL/T/ 2020/570
(220) 16/07/2020
(540)

BIORITMON
(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) DOMPE' FARMACEUTICI S.p.A
Via San Martino, 12 20122 Milano, IT, IT
(740) Arben Kryeziu
Rruga Idriz Dollaku , Pall.5, Shk.2, Ap.39,
Tirane, Kutia Postare 8198
(511) 5 Produkte farmaceutike; tonikë
(tonics) për përdorim mjeksor; suplemente
dietike për përdorim mjeksor; suplemente
ushqimore për përdorim mjeksor;
preparate dietike për përdorim mjeksor.
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(210) AL/T/ 2020/578
(220) 20/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Mobile
(591) e kuqe; e zezë
(732) Hamit Luca
Rruga Shyqyri Berxolli dyqan perballe
Postes Qendrore.Tirane Shqiperi, AL
(740) Edlira Tartari
Rruga e Kavajes. nr 12 .Tirane
(511) 35 Sherbime shitje me shumice dhe
pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te
internetit
te
produkteve:
Pajisje
elektronike dhe kompjuterike.celulare ,
laptop.sisteme audio, sisteme dhe produkte
te IT.sisteme telefoni dhe zbavitese,
aparate
telekomunikacioni,
telefona
celulare, pajisje telefonije elektronike
dixhitale dore dhe produkte te tjera
elektronike
konsumi
.
37 Sherbime per riparime telefonash
celulare; riparime kompjuterash; riparimi i
pajisjeve kompjuterike.
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(210) AL/T/ 2020/613
(220) 03/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) HOME (fjalen qe eshte pjese e
markes);real estate HOME (qe eshte pjese
e sloganit)
(591) e kuqe; blu
(732) Brikena Zyli
Njesia Bashkiake nr 3, Rruga Hoxha
Tahsim, ndertesa nr.pasurie 2/460,
zk.8150, Tirane – Shqiperi., AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.
(511) 36
shërbimet e agjencive të
pasurive të patundshme;
vlerësimi i
pasurive të paluajtshme; punët e pasurive
të paluajtshme; shërbime të zyrave të
akomodimit [apartamente]; menaxhimi i
shtëpive të apartamenteve; dhenia me qira
e apartamenteve;
investim kapital;
vlerësim financiar [sigurimi, bankari,
pasuritë e paluajtshme]; dhenie me qira e
zyrave [pasuri të paluajtshme]; përgatitja
e kuotave për qëllime të vlerësimit të
kostos; brokerimi i pasurive të
paluajtshme; menaxhimi i pasurive të
paluajtshme; dhenia me qira e pasurive të
paluajtshme; mbledhja e qirave; vlerësimi
i kostove të riparimit [vlerësimi financiar].
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(210) AL/T/ 2020/635
(220) 11/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) real estate
(591) e zezë; portokalli
(732) Juxhino Zaimi
Njesia Administrative nr.2, Rruga George
W. Bush, Pll.2, shk.1, Ap.4 1001, Tirane(210) AL/T/ 2020/637
(220) 11/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Institucion financiar, Fondi
(591) Lejla; e kuqe; rozë; vishnjë 5265 C;
7433 C; 198 C; 7423 C
(732) FONDI BESA SH.A.
Rruga " Dritan Hoxha", Zonë kadastrale
nr.8210, nr.pasurie 1/296-N 4, Laprakë,
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Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.
(511) 36 shërbimet e agjencive të pasurive
të patundshme; vlerësimi i pasurive të
paluajtshme; punët e pasurive të
paluajtshme; shërbime të zyrave të
akomodimit [apartamente]; menaxhimi i
shtëpive të apartamenteve; dhenia me qira
e
apartamenteve;investim
kapital;
vlerësim financiar [sigurimi, bankari,
pasuritë e paluajtshme]; dhenie me qira e
zyrave [pasuri të paluajtshme]; përgatitja e
kuotave për qëllime të vlerësimit të kostos;
brokerimi i pasurive të paluajtshme;
menaxhimi
i
pasurive
të
paluajtshme;dhenia me qira e pasurive të
paluajtshme; mbledhja e qirave; vlerësimi
i kostove të riparimit [vlerësimi financiar].
Tiranë,
AL
(740) Irena Kita
Brigada e VIII, Ndërtesa nr.4, Tiranë
(511)
36
- Shërbimet në lidhje me çështjet financiare
ose monetare: shërbime të të gjitha
institucioneve bankare, ose institucioneve
të lidhura me to, të tilla si ndërmjetës
shkëmbimi; shërbimet e institucioneve të
kredisë, përveç bankave, siç janë shoqatat
e bashkëpunimit të kreditit, shoqëritë
individuale financiare, huadhënësit, etj ;
shërbimet e "besimeve të investimeve", të
ndërmarrjeve mbajtëse; shërbimet e
ndërmjetësve që merren me aksione dhe
pronë;;shërbime të lidhura me çështjet
monetare të cilat u janë besuar drejtuesve;
shërbime të bëra në lidhje me lëshimin e
çeqeve të udhëtarëve dhe letrat e kredisë;
financimi i qirasë ose blerjes me qira;
Shërbime të administratorëve të pasurive të
paluajtshme të ndërtesave, d.m.th.,
shërbimeve të dhënies me qira ose
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vlerësim, ose financim; Shërbime që
merren me sigurime siç janë shërbimet e
bëra nga agjentët ose ndërmjetësit të
angazhuar në sigurime, shërbimet e bëra
ndaj të siguruarit dhe shërbimet e

nënshkrimit
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të

sigurimeve.
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MARKA TË REGJISTRUARA
(210) AL/T/ 2020/170
(540) S
(732) KANTINA E PIJEVE SKRAPAR
LAGJIA HASAN SEITAJ, RRUGA: ARKITEKT KASEMI COROVODE, SKRAPAR, AL
(151) 28/07/2020
(180) 28/02/2030
(111) 20809
(300)
(510) 33,
(526)
(591) -GRI; E KUQE; E BARDHE; E ZEZE;
(740) DENISA NACO
RRUGA: SAMI FRASHERI, PALLATI TITAN, KATI 16, APT 66, TIRANË
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VENDIME TE DHOMES PER
SHQYRTIMIN E
KUNDERSHTIMEVE
1 -Objekti i kundërshtimit:
Marka “SHENDEVERË” e publikuar më 05/06/2019 në Buletinin e Pronësisë Industriale
M2019/14 me të dhënat e mëposhtme:
Emri i aplikantit: SHENDEVERË, me adresë: Rr"Murat Toptani", Kalaja e Tiranës,
Pedonale, Tiranë, AL.
Nr. Kërkesës: AL/T/2019/82
Data e depozitimit: 25/01/2019
Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 43.
-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar:
Emri: Ç & G shpk: me adresë: Rruga Bako Dervishaj prane Deges se Thesarit, Tiranë.
Data e depozitimit të kundërshtimit: 13/08/2019.
-Vendimi:
Refuzimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës “SHENDEVERË” me numër aplikimi
AL/T/2019/82, me aplikant SHENDEVERË, dhe vijimin e procedurave të regjistrimit të saj.
2 -Objekti i kundërshtimit:
Marka me numër kombëtar aplikimi AL-T-2016-1030 e publikuar më 14/04/2017 në
Buletinin e Pronësisë Industriale M2017/6 me të dhënat e mëposhtme:
Emri i aplikantit: Exxon Mobil Corporation, me adresë: 5959 Las Colinas Boulevard,
Irving, Texas 75039-2298, U.S.A.
Nr. Kërkesës: AL/T/2016/1032
Data e depozitimit: 23/12/2016
Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 1; 4; 37.
-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar:
Emri: Lucas Oil Sh.p.k.: me adresë: Lagja Potam, Rruga Nacionale Himarë-Sarandë, km
0.7, Objekti 7, kati 1, 30000, Himarë.
Data e depozitimit të kundërshtimit: 13/08/2019.
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Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi:
Nenet 47, 143, 152, 153, 195 i Ligjit Nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për Pronësinë Industriale”
(I ndryshuar); VKM-së nr 1706, date 29/12/2008 “Për Miratimin e Rregullores për Markat”.
-Vendimi:
Refuzimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës me numër aplikimi AL/T/2016/1030, me
aplikant Exxon Mobil Corporation, dhe vijimin e procedurave të regjistrimit të saj.
3 -Objekti i kundërshtimit:
Marka me numër kombëtar aplikimi AL-T-2016-1036 e publikuar më 14/04/2017 në
Buletinin e Pronësisë Industriale M2017/6 me të dhënat e mëposhtme:
Emri i aplikantit: Exxon Mobil Corporation, me adresë: 5959 Las Colinas Boulevard,
Irving, Texas 75039-2298, U.S.A.
Nr. Kërkesës: AL/T/2016/1036
Data e depozitimit: 27/12/2016
Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 1; 4; 37.
-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar:
Emri: Lucas Oil Sh.p.k.: me adresë: Lagja Potam, Rruga Nacionale Himarë-Sarandë, km
0.7, Objekti 7, kati 1, 30000, Himarë.
Data e depozitimit të kundërshtimit: 13/08/2019.
Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi:
Nenet 47, 143, 152, 153, 195 i Ligjit Nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për Pronësinë Industriale”
(I ndryshuar); VKM-së nr 1706, date 29/12/2008 “Për Miratimin e Rregullores për Markat”.
-Vendimi:
Refuzimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës me numër aplikimi AL/T/2016/1036, me
aplikant Exxon Mobil Corporation, dhe vijimin e procedurave të regjistrimit të saj.

