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Kodet e shteteve
Afghanistan / Afganistani
Albania / Shqipëria
Algeria / Algjeria
Angola / Anguila
Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud
Argentina / Argjentina
Aruba / Aruba
Australia / Australia
Austria / Austria
Bahamas / Bahamas
Bahrain / Bahrein
Bangladesh / Bangladeshi
Barbados / Barbados
Belarus / Bjellorusia
Belgium / Belgjika
Belize / Belice
Benin / Benin
Bermuda / Bermuda
Bhutan / Bhutan
Bolivia / Bolivia
Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina
Botswana / Botsvana
Bouvet Islands / Ishujt Buver
Brazil / Brazili
Brunei Darussalam/Brunei Darusalem
Bulgaria / Bullgaria
Burkina Faso / Burkina Faso
Burma / Burma
Burundi / Burundi
Cambodia / Kamboxhia
Cameroon / Kameruni
Canada / Kanada
Cape Verde / Kepi i Gjelbër
Cayman Islands / Ishujt Kaiman
Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore
Chad/ Cadi
Chile / Kili
China / Kina
Colombia / Kolumbia
Comoros / Komoros
Congo / Kongo
Cook Islands / Ishujt Kuk
Costa Rica / Kosta Rika
Cote d’Invore / Bregu I Fildishte

AF
AL
DZ
AI
AG
AR
AW
AU
AT
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BA
BW
BV
BR
BN
BG
BF
MM
BI
KH
CM
CA
CV
KY
CF
TD
CL
CN
CO
KM
CG
CR
CI

Buletini i Pronësisë Industriale

Croatia / Kroacia
Cuba / Kuba
Cyprus / Qipro
Czech Republic / Republika Çeke
Denmark / Danimarka
Djibouti / Xhibuti
Dominika / Domenika
Dominican Republic / Republika Domenikane
Ecuador / Ekuadori
Egypt / Egjipti
El Salvador / El Salvadori
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale
Erintrea / Erintrea
Estonia / Estonia
Ethiopia / Etiopia
Falkland Islans / Ishujt Malvine
Fiji / Fixhi
Findland / Findland
France / Franca
Gabon / Gaboni
Gambia / Gambia
Georgia / Gjeorgjia
Germany / Gjermania
Ghana / Gana
Giblartar / Gjibraltari
Greece / Greqia
Grenada / Granada
Guatemala / Guatemala
Guinea / Guinea
Guinea Bissau / Guinea Bisao
Guyana / Guajana
Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu
Hungary / Hungaria
Iceland / Islanda
India / India
Indonezia / Indonezia
Iran / Irani
Iraq / Iraku
Ireland / Irlanda
Israel / Israeli
Italy / Italia
Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia
Jordan / Jordania
Kazakhstan / Kazakistani

5

HR
CU
CY
CZ
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GD
GT
GN
GW
GY
HT
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT
JM
JP
JO
KZ
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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
Marshall Islands / Ishujt Marshall
Mauritania / Mauritania
Mauritius / Mauritius
Mexico / Meksika
Monaco / Monako
Mongalia / Mongolia
Montserrat / Montserrati
Morocco / Maroku
Mozambique / Mozambiku
Myanmar / Myanmar
Namibia / Namibia
Nauru / Nauru
Nepal / Nepal
Netherlands / Hollanda
Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze
New Zealand / Zelanda e Re
Nicaragua / Nikaragua
Niger / Nigeri
Nigeria / Nigeria
Norway / Norvegjia
Oman / Omani
Pakistan / Pakistani
Palau / Palau
Panama / Panamaja
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re
Paraguay / Paraguai
Peru / Peruja
Philippines / Filipine
Poland / Polonia
Portugal / Portugalia

6

KE
KI
KR
KG
KW
LA
LV
LB
LS
LR
MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MR
MU
MX
MC
MN
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO
OM
PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT
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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
Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe
Saudi Arabia / Arabia Saudite
Senagal / Senegali
Seychelles / Sejshellet
Sierra Leone / Sierra Leone
Singapore / Singapori
Slovakia / Sllovakia
Slovenia / Sllovenia
Solomon Islans / Ishujt Solomone
Somalia / Somalia
South Africa / Afrika e Jugut
Spain / Spanja
Sri Lanka / Sri Lanka
Sudan / Sudani
Suriname / Surinami
Swaziland / Shvacilandi
Sweden / Suedia
Switzerland / Zvicra
Syria / Siria
Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda
Togo / Togo
Tonga / Tonga
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako
Tinisia / Tunizia
Turkey / Turqia
Turkmenistan / Turkmenistani
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko
Tuvalu / Tuvalu
Uganda / Uganda
Ukraine / Ukraina
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe
United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise
United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes
Uruguay / Uruguai

7

QA
MD
RO
RU
RW
SH
KN
LC
VC
WS
SM
ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
TW
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
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Uzbekistan / Uzbekistani
Vanuatu / Vanuatu
Vatican / Vatikani
Venezuela / Venezuela
Vietnam / Vietnami
Virgin Islands / Ishujt Virxhin
Yemen / Jemeni
Yugoslavia / Jugosllavia
Zaire / Zaireja
Zambia / Zambia
Zimbabwe / Zimbabve

8

UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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(210) AL/T/ 2019/1078
(540) TOUCH
(732) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,, CH
(151) 05/10/2020
(180) 16/12/2029
(111) 20905
(300)
(510) 34,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/1079
(540) ILUMA
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, , CH
(151) 05/10/2020
(180) 16/12/2029
(111) 20904
(300) 34284 16/09/2019 AD
(510) 9 34,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/1080
(540) IQOS ILUMA
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, , CH
(151) 05/10/2020
(180) 16/12/2029
(111) 20908
(300) 34285 16/09/2019 AD
(510) 9 34,

10
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(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(210) AL/T/ 2019/1123
(540) VIVO
(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan, Guangdong, China, CN
(151) 07/10/2020
(180) 30/12/2029
(111) 20915
(300)
(510) 9,
(526)
(591) (740) Arben Kryeziu
Rruga "Idriz Dollaku", Pall.5, Shk.2, Ap.39, Tiranë, Kutia Postare 8198

(210) AL/T/ 2019/1130
(540) LABËRIA
(732) LABERIA FC
Lagjia 28 Nentori, Rr. Mulla Xhaferri, Pallati 1156, Vlore, AL
(151) 06/10/2020
(180) 30/12/2029
(111) 20911
(300)
(510) 16, 25 41,
(526)
(591) -e verdhë; e kuqe; e zezë; gri; kafe
(740) Liljana Meço
Lagjia 28 Nentori, Rr. Mulla Xhaferri, Pallati 1156, Vlore

(210) AL/T/ 2020/12
(540) Klan Plus
(732) TV Klan sh.a.
TV Klan, Rruga ''Aleksander Moisiu'', Nr.97, Ish Kinostudio, Tirane, AL
(151) 05/10/2020
(180) 08/01/2030

11
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(111) 20902
(300)
(510) 41,
(526)
(591) -E verdhe
(740) Danjela Collaku
TV Klan, Rruga ''Aleksander Moisiu'', Nr.97, Ish Kinostudio, Tirane

12
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(210) AL/T/ 2020/15
(540) JAMIESON
(732) Jamieson Laboratories Ltd.
1 Adelaide Street East, Suite 2200, Toronto Ontario, M5C 2V9,
CA
(151) 05/10/2020
(180) 08/01/2030
(111) 20906
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,

13

,

Nr.2/1,

Tirane

(210) AL/T/ 2020/43
(540) LOTI KRISTALTE
(732) Wine.Al Sh.p.k
Lagjja 14, Shkozet, Rruga Asti Gogoli, Godinë 2 kat, Kati i parë, Nr. Pasurie 197, Zona
Kadastrale 82/60, Durrës, Shqipëri, AL
(151) 05/10/2020
(180) 21/01/2030
(111) 20907
(300)
(510) 33,
(526)
(591) -E bardhe; E zeze; E gjelber.
(740) Iliaz Mehmeti
Lagjja 14, Shkozet, Rruga Asti Gogoli, Godinë 2 kat, Kati i parë, Nr. Pasurie 197, Zona
Kadastrale 82/60, Durrës, Shqipëri
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(210) AL/T/ 2020/51
(540) REIGN INFERNO
(732) Reign Beverage Company LLC
1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, , US
(151) 05/10/2020
(180) 22/01/2030
(111) 20910
(300) 88/568170 06/08/2019 US
(510) 32,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati
Gener
2,
Shk.

14

C,

(210) AL/T/ 2020/58
(540) DOLOREX
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo
Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, , BA
(151) 07/10/2020
(180) 23/01/2030
(111) 20914
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Fatos Dega
Rr.Nikolla Tupe, N.2, H.4, A.30, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/59
(540) CITALEA
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo
Jukićeva 53, 71000 Sarajevo,, BA
(151) 07/10/2020
(180) 23/01/2030
(111) 20916
(300)

Nr.2/1,

Tirane
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(510) 5,
(526)
(591) (740) Fatos Dega
Rr.Nikolla Tupe, N.2, H.4, A.30, Tiranë
(210) AL/T/ 2020/60
(540) LUMINEL
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo
Jukićeva 53, 71000 Sarajevo,, BA
(151) 07/10/2020
(180) 23/01/2030
(111) 20913
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Fatos Dega
Rr.Nikolla Tupe, N.2, H.4, A.30, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/67
(540) Rainbow
(732) NAFIE SALIHAJ
Tirane Kashar Mezez Autostrada Tiranë-Durres, km.2, Lagjia '' Mezez", Ndertese private 2kateshe, Kati 2, Zone Kadastrale Nr.2679, Numer Pasurie 51/123, AL
(151) 07/10/2020
(180) 27/01/2030
(111) 20912
(300)
(510) 11,
(526) Purification
(591) -Blu
(740) NAFIE SALIHAJ
Tirane Kashar Mezez Autostrada Tiranë-Durres, km.2, Lagjia '' Mezez", Ndertesë private 2kateshe.
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(210) AL/T/ 2020/136
(540) VASILI GOLD & SILVER
(732) Ervin Dashi
''Lagjia Skender Libohova, pallat 5 katesh, kati 1, përballë Kinoteatrit Vaçe Zela, Lushnje'',
AL
(151) 05/10/2020
(180) 19/02/2030
(111) 20903
(300)
(510) 14,
(526) GOLD & SILVER
(591) (740) Moreno Malevi
Blloku ''1 Maji'' Rr. ''Njazi Demi'' Ap. 18, Sh.40, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/189
(540) NARVA
(732) Mitteldeutscher Warenzeichenverband NARVA e.V.,
Altmarkt 12, D-08523 Plauen, Germany , DE
(151) 05/10/2020
(180) 05/03/2030
(111) 20909
(300)
(510) 9 11,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1, Tirane
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(210) AL/T/ 2019/92
(220) 04/02/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) The Schwartz E Liquid
7351 Garden Grove Boulevard, Suite A, Garden Grove CA 92841, US, US
(740) Irma Cami
Rr. "Besim Alla", Pall. "Dilo' shk.2, Ap.25, Yzberisht,Tiranë
(511) 34 Cigare elektronike; Leng (e-liquid) cigaresh elektronike i perbere nga aromatizues
ne forme te lengshme qe perdoret per te mbushur fishek te cigareve elektronike.

(210) AL/T/ 2019/475
(220) 04/07/2019
(540)

CONAD MIX & GUSTA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 302019000024370 05/04/2019 IT
(526 )
(591)
(732) Conad Consorzio Nazionale Dettaglianti, Societa' Cooperativa in Sigla Conad
Via
Michelino
59-40127,
Bologna,
Italy,
IT
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, Apt.36, Dajt,Tirane.
(511) 29 Perime të përgatitura; perimet të përpunura; perime të thata; patate të skuqura;
ushqim me bazë të perimeve; perime të përpunuara; arra të përgatitura; sallatë perimesh
30
Salcë për sallatë; uthull dhe salca të kripura për ushqime
31 Perime të freskëta; perime të papërpunuara; fruta të freskëta
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(210) AL/T/ 2019/839
(220) 20/09/2019
(540)

BUBBLE PET
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Pet
(591)
(732) Conad Consorzio Nazionale Dettaglianti, Società Cooperativa in sigla Conad
Via
Michelino,
59-40127,
Bologna,
Italy,
IT
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu,Pallati Ndregjoni, Apt.36, Tirane, Shqiperi
(511) 37 Lavanderi;Larje me vetë shërbim të kafshëve shtëpiake;Lavanderi rrobash;Larje
rrobash
për
kafshët
shtëpiake;Lavanderi
me
vetë-shërbim.
44 Shërbime të kujdesit për kafshët; pastrim për zogjtë; Shërbime pastrimi për sallonet e
kafshëve shtëpiake.

(210) AL/T/ 2019/840
(220) 20/09/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
(526 ) Pet
(591) e bardhe; boje qielli; blu
(732) Conad Consorzio Nazionale Dettaglianti Societa' Cooperativa In sigla Conad
Via
Michelino,
59-40127,
Bologna,
Italy,
IT
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pall. Ndregjoni, Apt.36,Tirane,Shqiperi
(511) 37 Lavanderi;Larje me vetë shërbim të kafshëve shtëpiake;Lavanderi rrobash;Larje
rrobash
për
kafshët
shtëpiake;Lavanderi
me
vetë-shërbim.
44 Shërbime të kujdesit për kafshët; pastrim për zogjtë; Shërbime pastrimi për sallonet e
kafshëve shtëpiake.
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(210) AL/T/ 2019/900
(220) 07/10/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) COLOR; building materials
(591) E kuqe; e bardhë; e zeze;
(732) AED COLOR SHPK
Vlorë, Novoselë, Fshati Skrofotinë, magazinë 1 katëshe, pranë Rrugës Vlorë-Fier, AL
(740) RAHIME BIRBILI
RR.STAVRI THEMELI, PALLATI ''LNK'', AP.1/14, TIRANE
(511) 2 Bojë gdhendjeje, smalto (bojera), mastike (rreshirë natyrale), pigmente, hollues për
llaqet,
përgatitje
mbrojtëse
për
metale
37 mbikëqyrja e ndërtimeve, izolim ndërtimi, konsulencë ndërtimi, mirëmbajtje dhe riparim
i sigurt, ndërtimin dhe riparimin e depove, informacione mbi ndërtimin.

(210) AL/T/ 2019/990
(220) 05/11/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Professional; Clean
(591) e gjelber; e bardhe; jeshile
(732) Clean World Professional
Dajt Linze, Rruga Sotir Caci, Ndertesa perballe karburant Imperium, Zk. 2460, Tirane, AL
(740) Fran Radaçi
Dajt Linze, Rruga Sotir Caci, Ndertesa perballe karburant Imperium, Zk. 2460, Tirane
(511) 35 Sherbime te import-eksporteve te produkteve te pastrimit per higjenen personale te
njerezve dhe produkte per pastrimin e ambjenteve, sendeve dhe objekteve
37 Sherbime te pastrimit te ndertesave (te pjeseve te brendshme dhe te jashtme), pastrim
dritare

Buletini i Pronësisë Industriale

21

(210) AL/T/ 2019/1069
(220) 11/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) www.domi.al
(591) e bardhe; e zeze
(732) Bilbil Domi
Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, Pallati
Nr.1, Kati.1, AL
(740) Bilbil Domi
Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, Pallati Nr.1, Kati.1
(511) 35 Reklamim;manaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione të zyrës;shërbime
publiciteti;manaxhim biznesi dhe konsulencë organizimi;analizë për manaxhimin e
biznesit;administrim dhe manaxhim i kompanive;konsultim biznesi, asistencë në
menaxhimin e biznesit komercial ekskluziv (“franchised”);shërbime këshillimore për
menaxhim të biznesit që kanë të bëjnë me franchising;këshilla biznesi dhe asistencë në lidhje
me shërbimet franchising, përkatësisht dhënia e ndihmës për biznesin në krijimin dhe / ose
funksionimin e bizneseve të brokerimit të pasurive të paluajtshme;asistencë në krijimin dhe
/ ose funksionimin e bizneseve të brokerimit të pasurive të paluajtshme;shërbime reklamash
për pasuri të paluajtshme;shërbime marketingu për pasuri të paluajtshme;shërbime
marketingu për pasuritë e paluajtshme, përkatësisht, shërbime online që përfshijnë turne
nëpër pasuritë e paluajtshme rezidenciale dhe komerciale;sigurimi i kontakteve të klientëve
me profesionistë të pasurive të paluajtshme në fushën e shërbimeve të pasurive të
paluajtshme nëpërmjet internetit;sigurimi i planifikimit të biznesit dhe zgjidhjeve të
marketingut për profesionistët e pasurisë së paluajtshme;përpilimi i listave të brokerimit të
pasurive të paluajtshme;organizimi i panaireve dhe ekspozitave të banesave dhe pronave të
paluajtshme për qëllime promovimi ose reklamimi;ankandet e pasurive të paluajtshme.
36 shërbime për manaxhim dhe planifikim në fushën e pronësisë së paluajtëshme (real
estate);menaxhim i shitjeve të pasurive të paluajtshme;sigurimi i informacioneve në fushën
e pasurive të paluajtshme për klientët e mundshëm; sigurimi i shitjeve të mundshme për
industrinë
e
pasurive
të
paluajtshme.
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 i
pajisjeve, mirëmbajtja dhe riparimi i makinerive për zyra; 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
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depove;Mbikëqyrja e ndërtimit të ndërtesave;Ndërtimi i stallave të bukura dhe
dyqaneve;Lyerje, të brendshme dhe të jashtme;Izolime ndertimi;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;suvatim
43 Hoteleri, Sherbime ne fushen e akomodimit te perkohshem, sherbime ne fushen e
restorantit, Sherbime per sigurimin e ushqimeve dhe pijeve. Sherbime ne reservime per
udhetare per akomodim, nepermjet agjensive te udhetimit, reservime hoteli, sherbim Bari,
shërbimet e kafenes;sherbime Kateringu për ushqim dhe pije;dhenie me qira e ambjenteve
per mbledhje, konferenca, Restorant, restorant me vetesherbim;shërbimet e snack-bar
(ushqime të vogla që jepen ndërmjet vaktit)

(210) AL/T/ 2019/1086
(220) 18/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) .al; REAL ESTATE.
(591) E bardhë; blu; gri
(732) BILBIL DOMI
Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Elbasanit, Pallati Nr.1, Kati 1, Tirane., AL
(740) BIBLBIL DOMI
Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Elbasanit, Pallati Nr.1, Kati 1, Tirane.
(511) 35 Reklamim;manaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione të zyrës;shërbime
publiciteti;manaxhim biznesi dhe konsulencë organizimi;analizë për manaxhimin e
biznesit;administrim dhe manaxhim i kompanive;konsultim biznesi, asistencë në
menaxhimin e biznesit komercial ekskluziv (“franchised”);shërbime këshillimore për
menaxhim të biznesit që kanë të bëjnë me franchising;këshilla biznesi dhe asistencë në lidhje
me shërbimet franchising, përkatësisht dhënia e ndihmës për biznesin në krijimin dhe / ose
funksionimin e bizneseve të brokerimit të pasurive të paluajtshme;asistencë në krijimin dhe
/ ose funksionimin e bizneseve të brokerimit të pasurive të paluajtshme;shërbime reklamash
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për pasuri të paluajtshme;shërbime marketingu për pasuri të paluajtshme;Shërbime
marketingu për pasuritë e paluajtshme, përkatësisht, shërbime online që përfshijnë turne
nëpër pasuritë e paluajtshme rezidenciale dhe komerciale;sigurimi i kontakteve të klientëve
me profesionistë të pasurive të paluajtshme në fushën e shërbimeve të pasurive të
paluajtshme nëpërmjet internetit;sigurimi i planifikimit të biznesit dhe zgjidhjeve të
marketingut për profesionistët e pasurisë së paluajtshme;përpilimi i listave të brokerimit të
pasurive të paluajtshme;organizimi i panaireve dhe ekspozitave të banesave dhe pronave të
paluajtshme për qëllime promovimi ose reklamimi;ankandet e pasurive të paluajtshme.
36 Shërbimet e angjencisë të pasurive të patundshme; shërbime për manaxhim dhe
planifikim në fushën e pronësisë së paluajtëshme (real estate);menaxhim i shitjeve të
pasurive të paluajtshme;sigurimi i informacioneve në fushën e pasurive të paluajtshme për
klientët e mundshëm; shërbime që merren me sigurimin e shitjeve të mundshme për
industrinë e pasurive të paluajtshme të bëra nga agjentë ose ndërmjetës të angazhuar në
sigurime;

(210) AL/T/ 2020/29
(220) 15/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) TRAVEL & TOURS
(591) Blu
(732) ILIR HOXHA
Rruga Teodor Keko, Unaza e re, Njesia Adm, Nr.14. Astir, AL
(740) ILIR HOXHA
Rruga Teodor Keko, Unaza e re, Njesia Adm, Nr.14. Astir
(511) 39 Transport ajror; Varke me qera; Transport autobuzi; Makina me qera; Parkim per
makina; Transport trageti; Transport taksi; Transport; Transporti i udhëtarëve; Rezervimi i
transportit.
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(210) AL/T/ 2020/30
(220) 15/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) LOUNGE
(591) jeshile, e zeze
(732) ILIR HOXHA
Rruga Teodor Keko, Unaza e re, Njesia Adm, Nr.14. Astir, AL
(740) ILIR HOXHA
Rruga Teodor Keko, Unaza e re, Njesia Adm, Nr.14. Astir
(511) 43 sherbime bari; sherbime cafe; sherbime katering per ushqim dhe pije; sherbime
hoteli; sherbime moteli; sherbime restauranti; sherbime restauranti me vete sherbim

(210) AL/T/ 2020/104
(220) 07/02/2020
(540)

(551) Marke figure/fjale
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
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(526 ) kategoria e pare
(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) 16 Ftesa; kartolina; Etiketat (jo prej tekstili), blloqe; fletore; Gazeta; fotografi, dosjet
për dokumente, litografi; piktura, etiketa ngjitëse; flamuj letre; lapsa; stilolapsa; mbajtese
stilolapsi; bojë; pikturë dhe lapsa ngjyrosje lapsa; revista; libra sidomos për personalitete
sportive apo ngjarje; oraret (për rezultate të regjistrimit); programet e ngjarjeve; albume;
ditarë personale, udhërrëfyesit; bileta hyrje; kalendarë; postera; pulla postare, parulla dhe
materialet
reklamuese
prej
letre
ose
kartoni
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;
35 Shërbime reklamash; botimi materialeve reklamuese në fushën e futbollit, dhe në një rrjet
global kompjuterik (Internet) ose nëpërmjet pajisjeve pa tel; hapësirë reklamuese me qira;
dhenie me qira e kohës reklamuese; reklama televizioni dhe radio, hulumtim marketingu;
sondazhi i opinionit; organizimi i ekspozitave për qëllime biznesi ose reklamuese; hartimi
statistikave; përpilimi i të dhënave në një bazë të dhënash qendrore, sidomos imazheve
filmike; promovimi i ngjarjeve sportive në fushën e futbollit; promovimin e mallrave dhe
shërbimeve të palëve të treta me anë të marrëveshjeve kontraktuale, veçanërisht
sponsorizimin dhe marrëveshjet e licencimit, duke siguruar imazhin që vjen nga keto ngjarje
kulturore dhe sportive, ngjarjet në veçanti ndërkombëtare; Shpërndarja e materialeve
reklamuese
(fletëpalosje,
prospektet,
materialet
e
shtypura,
mostra);
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 agjensisë 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/ 2020/113
(220) 11/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) kategoria e dyte
(591) e kuqe; e zezë; e bardhë
(732) Federata Shqiptare e Futbollit
Rr.
e
Elbasanit,
Nr.9,
Tirana,
Albania,
AL
(740) Eno DODBIBA
Rr. Naim FRASHERI, 60/3, Shk.1, Ap.16, Tiranë, Shqipëri
(511) 16 Ftesa; kartolina; Etiketat (jo prej tekstili), blloqe; fletore; Gazeta; fotografi, dosjet
për dokumente, litografi;piktura, etiketa ngjitëse;flamuj letre; lapsa; stilolapsa; mbajtese
stilolapsi ; bojë;pikturë dhe lapsa ngjyrosje lapsa;revista; libra sidomos për personalitete
sportive apo ngjarje;oraret (për rezultate të regjistrimit); programet e ngjarjeve;albume;ditarë
personale, udhërrëfyesit; bileta hyrje;kalendarë; postera;pulla postare, parulla dhe materialet
reklamuese
prej
letre
ose
kartoni
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;
35 Shërbime reklamash; botimi materialeve reklamuese në fushën e futbollit, dhe në një rrjet
global kompjuterik (Internet) ose nëpërmjet pajisjeve pa tel; hapësirë reklamuese me qira;
dhenie me qira e kohës reklamuese; reklama televizioni dhe radio, hulumtim marketingu;
sondazhi i opinionit; organizimi i ekspozitave për qëllime biznesi ose reklamuese; hartimi
statistikave; përpilimi i të dhënave në një bazë të dhënash qendrore, sidomos imazheve
filmike; promovimi i ngjarjeve sportive në fushën e futbollit; promovimin e mallrave dhe
shërbimeve të palëve të treta me anë të marrëveshjeve kontraktuale, veçanërisht
sponsorizimin dhe marrëveshjet e licencimit, duke siguruar imazhin që vjen nga keto ngjarje
kulturore dhe sportive, ngjarjet në veçanti ndërkombëtare; Shpërndarja e materialeve
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reklamuese
(fletëpalosje,
prospektet,
materialet
e
shtypura,
mostra);
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 agjensisë 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

(210) AL/T/ 2020/114
(220) 11/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) kategoria e trete
(591) e kuqe; e zezë; e bardhë
(732) Federata Shqiptare e Futbollit
Rr.
Elbasanit,
Nr.9,
Tiranë,
Albania,
AL
(740) Eno Dodbiba
Rr. Naim Frashëri, 60/3, Shk.1 Ap.16, Tirane, Albania
(511) 16 Ftesa; kartolina; Etiketat (jo prej tekstili), blloqe; fletore; Gazeta; fotografi, dosjet
për dokumente, litografi; piktura, etiketa ngjitëse; flamuj letre; lapsa; stilolapsa; mbajtese
stilolapsi; bojë; pikturë dhe lapsa ngjyrosje lapsa; revista; libra sidomos për personalitete
sportive apo ngjarje; oraret (për rezultate të regjistrimit); programet e ngjarjeve; albume;
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ditarë personale, udhërrëfyesit; bileta hyrje; kalendarë; postera; pulla postare, parulla dhe
materialet
reklamuese
prej
letre
ose
kartoni
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;
35 Shërbime reklamash; botimi materialeve reklamuese në fushën e futbollit, dhe në një rrjet
global kompjuterik (Internet) ose nëpërmjet pajisjeve pa tel; hapësirë reklamuese me qira;
dhenie me qira e kohës reklamuese; reklama televizioni dhe radio, hulumtim marketingu;
sondazhi i opinionit; organizimi i ekspozitave për qëllime biznesi ose reklamuese; hartimi
statistikave; përpilimi i të dhënave në një bazë të dhënash qendrore, sidomos imazheve
filmike; promovimi i ngjarjeve sportive në fushën e futbollit; promovimin e mallrave dhe
shërbimeve të palëve të treta me anë të marrëveshjeve kontraktuale, veçanërisht
sponsorizimin dhe marrëveshjet e licencimit, duke siguruar imazhin që vjen nga keto ngjarje
kulturore dhe sportive, ngjarjet në veçanti ndërkombëtare; Shpërndarja e materialeve
reklamuese
(fletëpalosje,
prospektet,
materialet
e
shtypura,
mostra);
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 agjensisë 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/ 2020/466
(220) 11/06/2020
(540)

KINHARTO
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 88723075 11/12/2019 US
(526 )
(591)
(732) Amgen Inc.
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US, US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 5 Preparate farmaceutike, preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe të
çrregullimeve kardiovaskulare.

(210) AL/T/ 2020/559
(220) 14/07/2020
(540)

TEZVAYO
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 88785898 05/02/2020 US
(526 )
(591)
(732) Amgen Inc.
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US, US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 5 Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe të
çrregullimeve respiratore, për trajtimin e sëmundjeve dhe të çrregullimeve pulmonare, për
trajtimin e sëmundjeve dhe të çrregullimeve kardiovaskulare, për trajtimin e inflamacionit,
për trajtimin e sëmundjeve dhe të çrregullimeve inflamatore, për trajtimin e sëmundjeve dhe
të çrregullimeve autoimune, për trajtimin e kancerit, për trajtimin e sëmundjeve dhe të
çrregullimeve onkologjike, për trajtimin e sëmundjeve dhe të çrregullimeve hematologjike,
për trajtimin e sëmundjeve tumorale, për trajtimin e sëmundjeve dhe të çrregullimeve
neurologjike dhe për trajtimin e sëmundjeve dhe të çrregullimeve metabolike.
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(210) AL/T/ 2020/575
(220) 20/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) AUTO
(591) E kuqe; e bardhë; e zezë
(732) PENTA OIL
Vlore Vlore VLORE Rruga Damian Humariti, Zona Industriale, Godina nr.144-145, AL
(740) Flavia Alliu
Rr." Ibrahim Rugova'', Sky Tower Business Center, kati 10, zyra 103
(511) 35 Ofron informacion per biznesin

(210) AL/T/ 2020/641
(220) 13/08/2020
(540)

(551) Marke figure/fjale
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
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(526 ) ORGANIC BEAUTY CO
(591) e zezë; rozë
(732) Klea Pashaj
Njësia Bashkiake nr. 5, rruga "Muhamet Gjollesha", P. 12, Shk. 38, Ap. 1, kati i parë, 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) 3 kozmetikë;kozmetikë për fëmijë;preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; kremra
kozmetike;lapsa kozmetike;preparate kozmetike për qerpikët;preparate kozmetike për
banjot;aromatikë [vajra esenciale];sapun deodorant;deodorant për qeniet njerëzore ose për
kafshët;lapsa vetullash;kozmetikë vetullash;thonjtë e rremë;kremra flokësh;llak per
flokë;ekstrakte bimore për qëllime kozmetike;buzekuq;preparate make-up (mirembajtje te
fytyres);perfumeri;parfume;shampo;sapun
rroje;preparate
për
rruajtje.
35 Sherbime shitje me shumice dhe pakice ne dyqan, nepermjet faqeve te internetit dhe
programeve televizive te produkteve ne fushen kozmetike; organizimi i ekspozitave për
qëllime komerciale ose reklamuese; marketing; demonstrim i mallrave. promovimi i
shitjeve për të tjerët; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi;
reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e
mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në media komunikimi,
për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të ndërmjetësimit komercial; 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; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare
dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; asistencë për menaxhim komercial apo industrial;
shpërndarja e mostrave; reklamimi / publiciteti; marredheniet me publikun.

(210) AL/T/ 2020/645
(220) 14/08/2020
(540)

(551) Marke figure/fjale
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
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(526 )
(591) vishnje, blu, e kuqe, jeshile
(732) MH3
Njesia bashkiake nr.5, Rruga Brigada 8, ish vila shakesbeer,
(740) Ervin Salla
Njesia bashkiake nr.5, Rruga Brigada 8, ish vila shakesbeer, Tirane
(511) 43 sherbime te barit, restorantit, qendrim i perkohshem
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Tirane,

AL

(210) AL/T/ 2020/761
(220) 18/09/2020
(540)

ADVANCED UNLIMITED
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ONE TELECOMMUNICATIONS 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 Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale;ofrimi i aksesit në
databazë;transmetimi i televizionit kabllor;komunikimet me telegrame;komunikimet
nëpërmjet telefonit ;komunikimet nëpërmjet celularit;komunikimet nëpërmjet terminaleve të
kompjuterit;komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike ;transmetimi i mesazheve dhe
imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik ;shërbimet elektronike online , shërbimet e
telekomunikacionit;transmetim
faksimile
;marrja
me
qera
e
aparaturave
faksimile;informacion për telekomunikacionin;ofrimi i dhomave të bisedave në
internet;dërgimi i mesazheve;marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve;marrja
me qera e modemeve;shërbimet e agjencive të lajmeve ;ofrimi i forumeve online;shërbimet
pa tel, radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni;transmetimi radio;komunikimet
radio;transmetimi me satelitë;transmetimi i të dhënave;marrja me qera e pajisjeve të
telekomunikacionit;ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes
nëpërmjet telefonit;ofrimi I lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global
kompjuterik;shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve;shërbime telekonferencë
;shërbime telegrafi;shërbime telefonike;marrja me qera e telefonave ;transmetimi
televiziv;shërbimet
teleks;transmetimi
i
telegrameve;transmetimi
i
postës
elektronike;transmetimi I kartolinave përshendetëse online ;transmetimi i dosjeve dixhitale
;ofrimi I aksesit të përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale ;transmetimi i videos sipas
kërkesës;shërbimet videokonferencë ;shërbimet e postës zanore;transmetimet pa tel;
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(210) AL/T/ 2020/762
(220) 18/09/2020
(540)

ONE PRO UNLIMITED
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ONE TELECOMMUNICATIONS 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 Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale;ofrimi i aksesit në
databazë;transmetimi i televizionit kabllor;komunikimet me telegrame;komunikimet
nëpërmjet telefonit ;komunikimet nëpërmjet celularit;komunikimet nëpërmjet terminaleve të
kompjuterit;komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike ;transmetimi i mesazheve dhe
imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik ;shërbimet elektronike online , shërbimet e
telekomunikacionit;transmetim
faksimile
;marrja
me
qera
e
aparaturave
faksimile;informacion për telekomunikacionin;ofrimi i dhomave të bisedave në
internet;dërgimi i mesazheve;marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve;marrja
me qera e modemeve;shërbimet e agjencive të lajmeve ;ofrimi i forumeve online;shërbimet
pa tel, radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni;transmetimi radio;komunikimet
radio;transmetimi me satelitë;transmetimi i të dhënave;marrja me qera e pajisjeve të
telekomunikacionit;ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes
nëpërmjet telefonit;ofrimi I lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global
kompjuterik;shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve;shërbime telekonferencë
;shërbime telegrafi;shërbime telefonike;marrja me qera e telefonave ;transmetimi
televiziv;shërbimet
teleks;transmetimi
i
telegrameve;transmetimi
i
postës
elektronike;transmetimi I kartolinave përshendetëse online ;transmetimi i dosjeve dixhitale
;ofrimi I aksesit të përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale ;transmetimi i videos sipas
kërkesës;shërbimet videokonferencë ;shërbimet e postës zanore;transmetimet pa tel;
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(210) AL/T/ 2020/763
(220) 18/09/2020
(540)

ONE MORE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ONE TELECOMMUNICATIONS 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 Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale;ofrimi i aksesit në
databazë;transmetimi i televizionit kabllor;komunikimet me telegrame;komunikimet
nëpërmjet telefonit ;komunikimet nëpërmjet celularit;komunikimet nëpërmjet terminaleve të
kompjuterit;komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike ;transmetimi i mesazheve dhe
imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik ;shërbimet elektronike online , shërbimet e
telekomunikacionit;transmetim
faksimile
;marrja
me
qera
e
aparaturave
faksimile;informacion për telekomunikacionin;ofrimi i dhomave të bisedave në
internet;dërgimi i mesazheve;marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve;marrja
me qera e modemeve;shërbimet e agjencive të lajmeve ;ofrimi i forumeve online;shërbimet
pa tel, radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni;transmetimi radio;komunikimet
radio;transmetimi me satelitë;transmetimi i të dhënave;marrja me qera e pajisjeve të
telekomunikacionit;ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes
nëpërmjet telefonit;ofrimi I lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global
kompjuterik;shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve;shërbime telekonferencë
;shërbime telegrafi;shërbime telefonike;marrja me qera e telefonave ;transmetimi
televiziv;shërbimet
teleks;transmetimi
i
telegrameve;transmetimi
i
postës
elektronike;transmetimi I kartolinave përshendetëse online ;transmetimi i dosjeve dixhitale
;ofrimi I aksesit të përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale ;transmetimi i videos sipas
kërkesës;shërbimet videokonferencë ;shërbimet e postës zanore;transmetimet pa tel;
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(210) AL/T/ 2020/764
(220) 18/09/2020
(540)

ONE PRO
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ONE TELECOMMUNICATIONS 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 Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale;ofrimi i aksesit në
databazë;transmetimi i televizionit kabllor;komunikimet me telegrame;komunikimet
nëpërmjet telefonit ;komunikimet nëpërmjet celularit;komunikimet nëpërmjet terminaleve të
kompjuterit;komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike ;transmetimi i mesazheve dhe
imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik ;shërbimet elektronike online , shërbimet e
telekomunikacionit;transmetim
faksimile
;marrja
me
qera
e
aparaturave
faksimile;informacion për telekomunikacionin;ofrimi i dhomave të bisedave në
internet;dërgimi i mesazheve;marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve;marrja
me qera e modemeve;shërbimet e agjencive të lajmeve ;ofrimi i forumeve online;shërbimet
pa tel, radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni;transmetimi radio;komunikimet
radio;transmetimi me satelitë;transmetimi i të dhënave;marrja me qera e pajisjeve të
telekomunikacionit;ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes
nëpërmjet telefonit;ofrimi I lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global
kompjuterik;shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve;shërbime telekonferencë
;shërbime telegrafi;shërbime telefonike;marrja me qera e telefonave ;transmetimi
televiziv;shërbimet
teleks;transmetimi
i
telegrameve;transmetimi
i
postës
elektronike;transmetimi I kartolinave përshendetëse online ;transmetimi i dosjeve dixhitale
;ofrimi I aksesit të përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale ;transmetimi i videos sipas
kërkesës;shërbimet videokonferencë ;shërbimet e postës zanore;transmetimet pa tel;
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(210) AL/T/ 2020/765
(220) 18/09/2020
(540)

PRO UNLIMITED
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ONE TELECOMMUNICATIONS 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 Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale;ofrimi i aksesit në
databazë;transmetimi i televizionit kabllor;komunikimet me telegrame;komunikimet
nëpërmjet telefonit ;komunikimet nëpërmjet celularit;komunikimet nëpërmjet terminaleve të
kompjuterit;komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike ;transmetimi i mesazheve dhe
imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik ;shërbimet elektronike online , shërbimet e
telekomunikacionit;transmetim
faksimile
;marrja
me
qera
e
aparaturave
faksimile;informacion për telekomunikacionin;ofrimi i dhomave të bisedave në
internet;dërgimi i mesazheve;marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve;marrja
me qera e modemeve;shërbimet e agjencive të lajmeve ;ofrimi i forumeve online;shërbimet
pa tel, radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni;transmetimi radio;komunikimet
radio;transmetimi me satelitë;transmetimi i të dhënave;marrja me qera e pajisjeve të
telekomunikacionit;ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes
nëpërmjet telefonit;ofrimi I lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global
kompjuterik;shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve;shërbime telekonferencë
;shërbime telegrafi;shërbime telefonike;marrja me qera e telefonave ;transmetimi
televiziv;shërbimet
teleks;transmetimi
i
telegrameve;transmetimi
i
postës
elektronike;transmetimi I kartolinave përshendetëse online ;transmetimi i dosjeve dixhitale
;ofrimi I aksesit të përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale ;transmetimi i videos sipas
kërkesës;shërbimet videokonferencë ;shërbimet e postës zanore;transmetimet pa tel;
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(210) AL/T/ 2020/766
(220) 18/09/2020
(540)

ONE BASIC UNLIMITED
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ONE TELECOMMUNICATIONS 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 Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale;ofrimi i aksesit në
databazë;transmetimi i televizionit kabllor;komunikimet me telegrame;komunikimet
nëpërmjet telefonit ;komunikimet nëpërmjet celularit;komunikimet nëpërmjet terminaleve të
kompjuterit;komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike ;transmetimi i mesazheve dhe
imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik ;shërbimet elektronike online , shërbimet e
telekomunikacionit;transmetim
faksimile
;marrja
me
qera
e
aparaturave
faksimile;informacion për telekomunikacionin;ofrimi i dhomave të bisedave në
internet;dërgimi i mesazheve;marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve;marrja
me qera e modemeve;shërbimet e agjencive të lajmeve ;ofrimi i forumeve online;shërbimet
pa tel, radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni;transmetimi radio;komunikimet
radio;transmetimi me satelitë;transmetimi i të dhënave;marrja me qera e pajisjeve të
telekomunikacionit;ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes nëpërmjet
telefonit;ofrimi I lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global kompjuterik;shërbimet e
rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve;shërbime telekonferencë ;shërbime telegrafi;shërbime
telefonike;marrja me qera e telefonave ;transmetimi televiziv;shërbimet teleks;transmetimi i
telegrameve;transmetimi i postës elektronike;transmetimi I kartolinave përshendetëse online
;transmetimi i dosjeve dixhitale ;ofrimi I aksesit të përdoruesit tek rrjetet kompjuterike
globale ;transmetimi i videos sipas kërkesës;shërbimet videokonferencë ;shërbimet e postës
zanore;transmetimet pa tel;
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NDRYSHIM I KLASAVE
(MARKA)

38

Buletini i Pronësisë Industriale

( 111)
( 210 ) AL/T/ 2019/910
( 540 ) Dolce
( 511 )

( 111)
( 210 ) AL/T/ 2020/62
( 540 ) BELVITA
( 511 )
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VENDIME TE DHOMES
SHFUQIZIM/ZHVLERESIM
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- Objekti i shfuqizimit:
Marka “Justfog”, me nr. regj. 19114 me të dhënat e mëposhtme:
Emri dhe adresa e aplikantit: BALCIG sh.p.k
Njesia numer 5, rruga Medar Shtylla 43, nr.pasurie 8/386+5-2 1019, Tiranë-Shqipëri,
me përfaqësues z. Serjan Avdullau
Me nr. regj. 19114
Data e depozitimit: 19/06/2018
Publikuar më datë: 12/06/2019
Lista e mallrave dhe/ose shërbimeve: 5
-Kërkuesi i shfuqizimi të markës së rregjistruar:
Shoqëria Electronic Cigarette Justfog Co.Ltd, me adrese në 106-2401, 80, Jongam-ro-24gagil, Seongbuk-gu, Seoul, Republic of Korea, përfaqësuar nga znj.Melina Nika.
Data e depozitimt të këkesës: 25.09.2019
Baza Ligjore ku mbështetet shfuqizimi:
Nenet 143, 173 të ligjit nr. 9947, dt. 07.07.2008 “Për pronësinë industriale” i ndryshuar ;
-Vendimi:
Shfuqizimin e markës me emërtim “Justfog”, me nr. regj. 19114, në pronësi të “BALCIG”
sh.p.k.

