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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
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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/ 2019/455
(220) 14/05/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) gri; e kuqe; e zeze; e bardhe
(732) Radio Televizioni Shqiptar
Rruga
''Ismail
Qemali'',
NR.11,
Tirane,
Shqiperi,
AL
(740) Erisilva Spahiu
Radio televizioni Shqiptar, Rruga ''Ismail Qemali'', NR.11, Tiranë, Shqipëri
(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencore, detare, vëzhguese, fotografike, kinematografike,
optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrese); aparate dhe instrumente
për shpëtimin e jetës dhe mësimdhënie; aparate dhe instrumente për përcimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin,rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike; aparate
regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të zërit ose imazheve; transportuesit e të dhënave
magnetike; disqe regjistrimi; disqe kompakte; DVD dhe media të tjera digjitale regjistrimi;
mekanizma për aparate që vihen në punë me monedhë; kasa regjistruese; makina llogaritëse;
paisjet e përpunimit të të dhënave; kompjutera;programe kompjuterike; aparate për shuarjen
e
zjarrit.
35
Reklama; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.
38
Telekomunikacion
41 Edukimi; ofrimi I trajnimit; argëtime; aktivitete sportive dhe kulturore.

(210) AL/T/ 2019/1099
(220) 20/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) RALLY; ALBANIA
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(591) e kuqe; e zezë; e bardhë; portokalli
(732) JULINDA DHAME
Rr.
Bilal
Golemi,
nr.7,
Apartamenti
15,
Tirane,
(740) JULINDA DHAME
Rr. Bilal Golemi, nr.7, Apartamenti 15, Tirane
(511) 41 Organizim i aktiviteteve kulturore, edukative, sportive.
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1019,

AL

(210) AL/T/ 2020/503
(220) 23/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) al
(591) E kuqe; e gjelbër; e verdhë;e zezë
(732) Nexhmedin Arif
Rr."Kavajës", Pallatet Delijorgji, Kompleksi Sina, Kulla 2, Hyrja 3, Tiranë, AL
(740) Dorina Toçi
Rr.''G.Cilka", Sanatorium, Tiranë
(511) 35 Reklamime; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.

(210) AL/T/ 2020/520
(220) 30/06/2020
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe; jeshile; e bardhë
(732) SPAR International B.V.
Rokin
99
-101,
1012
KM
Amsterdam,
The
Netherlands
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.21/1,

12

,

NL
Tirane

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate
pastrimi, lustrimi, zgrasatimi dhe gërryese; kozmetike; sapunë; produkte për kujdesin për
flokët dhe stilizimin e flokëve; preparate për ndalimin e diellit (jo mjekësore); parfume; vajra
esencialë;
pluhur
dhëmbësh;
deodorante
për
përdorim
personal.
16
Letër; karton; produkte prej letre ose celuloze për kujdesin personal;
letër higjienike (e thatë ose e lagësht); letër kuzhine; peceta dhe mbulesa tavoline prej letre;
shami letre dhe pëlhure; kancelari; ngjitës për qëllime zyre ose shtëpiake; materiale zyrave
(përveç mobiljeve); materiale mësimore dhe didaktike (përveç aparateve); qese plastike dhe
fletë për paketimin dhe ruajtjen e produkteve (që nuk përfshihen në klasa të tjera); materiale
të printuara përfshirë fletëpalosje, broshura, revista, libra dhe periodikë.
29 Mish, peshk, shpendë dhe mish i egër; produkte nga mishi, peshku, shpendë dhe mish i
egër për sa përfshihen në këtë klasë; mish, peshk, shpendë dhe mish i egët të konservuar;
ekstrakte mishi; brodo, gjithashtu në formën e pluhurit dhe pastës; supa; fruta dhe perime
konservë, të ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatinë; reçel; komposto; vajra dhe yndyrna
ushqimore; produkte të përgatitura me patate për sa përfshihen në këtë klasë, përfshirë patate
të qëruara, patate të parapërgatitura, patatina, patate të skuqura dhe pure patatesh; produkte
qumështi përfshirë qumështin, produkte qumështi, gjalp, margarinë, vezë, krem djathi dhe
djath.
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe nudëlls; tapiokë dhe
sago; miell dhe preparate nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; çokollatë; akullore,
sorbeto dhe akull të tjerë ushqimor; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje; kripë, salca,
erëza, erëza të paketuara; uthull, salca dhe shtesa të tjerë; akull (ujë i ngrirë).
31 Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra që nuk përfshihen në klasa të
tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrale; produkte
ushqimore
për
kafshët;
arra
për
sa
të
përfshira
në
këtë
klasë.
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32 Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash;
shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve; pije energjike.
35 Shërbime të shitjes me pakicë të supermarketeve dhe hipermarketeve në lidhje me
ushqime dhe pije, pije alkoolike, mallra shtëpiake, artikuj për kimistë që përfshijnë gjithashtu
produkte farmaceutike, kozmetike dhe produkte të pastrimit, produkte antibakteriale dhe
sanitare për mbrojtjen personale, artikuj kopshtarie, artikuj DIY (bëjeni vetë) përfshirë vegla,
mobilje dhe artikuj zbukurimi për shtëpi, elektronike përfshirë gjithashtu aparate për qëllime
shtëpiake, aparate audio dhe video, kamera, aparate telekomunikacioni, kompjutera, lodra,
artikuj sporti, veshje, kapele dhe këpucë, automjete përfshirë biçikleta, kancelari dhe pjesë
dhe pajisje për produkte jo ushqimore të përmendura më sipër; shërbime të shitjes me pakicë
dhe shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me ushqime dhe pije, pije alkoolike, mallra
shtëpiake, artikuj për kimistë që përfshijnë gjithashtu produkte farmaceutike, kozmetike dhe
produkte të pastrimit, produkte antibakteriale dhe sanitare për mbrojtjen personale, artikuj
kopshtarie, artikuj DIY (bëjeni vetë) përfshirë vegla, mobilje dhe artikuj zbukurimi për
shtëpi, elektronike përfshirë gjithashtu aparate për qëllime shtëpiake, aparate audio dhe
video, kamera, aparate telekomunikacioni, kompjutera, lodra, artikuj sporti, veshje, kapele
dhe këpucë, automjete përfshirë biçikleta, kancelari dhe pjesë dhe pajisje për produkte jo
ushqimore të përmendura më sipër; shërbime tregtare interneti të supermarketeve dhe
hipermarketeve; promovim shitjesh; reklama; demonstrim të produkteve.

(210) AL/T/ 2020/527
(220) 01/07/2020
(540)

SMARTCORE STICKS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 34994 15/05/2020 AD
(526 )
(591)
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai
Jeanrenaud
3,
2000
Neuchâtel,
CH,
CH
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 34 Vaporizues me tel për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për tymosje; duhan,
i papërpunuar ose i përpunuar; prodhime duhani, duke përfshirë puro, cigare, puro të vogla,
duhan për përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, kretek; snus
(burnot i lagësht); zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikuj duhanpirësish,
duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe tavlla,
llulla, aparate xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë; shkrepse; shkopinj duhani, prodhime
duhani me qëllim për tu nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim për të nxehur
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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
duhanpirësish për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje për produktet e lartpërmendura të
përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove të nxehura si dhe për
shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti cigaresh elektronike të rikarikueshme.

(210) AL/T/ 2020/528
(220) 01/07/2020
(540)

SMARTCORE INDUCTION SYSTEM
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 34996 15/05/2020 AD
(526 )
(591)
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai
Jeanrenaud
3,
2000
Neuchâtel,
CH,
CH
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 34 Vaporizues me tel për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për tymosje;duhan,
i papërpunuar ose i përpunuar;prodhime duhani, duke përfshirë puro, cigare, puro të vogla,
duhan për përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, kretek;snus
(burnot i lagësht);zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime mjekësore);artikuj duhanpirësish,
duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe tavlla,
llulla, aparate xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë;shkrepse;shkopinj duhani, prodhime
duhani me qëllim për tu nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim për të nxehur
cigaret ose duhanin për të lëshuar avull me përmbajtje nikotine për thithje;tretësira nikotine
të lëngshme për tu përdorur në cigaret elektronike;pajisje elektronike për tymosje;cigare
elektronike;cigare elektronike si zëvendësuese për cigaret tradicionale;pajisje elektronike për
thithjen e avullit që përmban nikotinë;pajisje që krijojnë avull me përdorim nga goja për tu
përdorur nga duhanpirësit, produkte duhani dhe zëvendësuesa duhani;artikuj duhanpirësish
për cigare elektronike;pjesë dhe pajisje për produktet e lartpërmendura të përfshira në klasën
34;pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove të nxehura si dhe për shkopinjtë e duhanit të
nxehur;kuti cigaresh elektronike të rikarikueshme.

Buletini i Pronësisë Industriale

15

(210) AL/T/ 2020/529
(220) 01/07/2020
(540)

TROPICAL SWIFT
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(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 avulllit që përmban nikotinë; pajisje që krijojnë avull me përdorim nga goja
për tu përdorur nga duhanpirësit, produkte duhani dhe zëvendësuesa duhani; artikuj
duhanpirësish për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje për produktet e lartpërmendura të
përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove të nxehura si dhe për
shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti cigaresh elektronike të rikarikueshme.

Buletini i Pronësisë Industriale

16

(210) AL/T/ 2020/587
(220) 24/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Amgen, Inc.
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, U.S.A., 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 per trajtimin e semundjeve dhe
crregullimeve kardiovaskulare
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(210) AL/T/ 2020/588
(220) 24/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) WW International, Inc.
675 Avenue of the Americas, New York, NY 10010,
US, US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 9 Pajisje elektronike, domethene, makina llogaritese, pedometra, ditare elektronike
dhe pajisje elektronike për planifikimin ditor; aparate per peshimin e trupit dhe ushqimeve;
DVD te regjistruara qe permbajne instruksione ushtrimesh dhe stervitje fizike; programe
kompjuterike te shkarkueshme dhe aplikacione celulari per mbajtjen ne kontroll te peshes,
ushqyerjes dhe aktivitetit fizik; programe kompjuterike te shkarkueshme per kerkim te
arshivave te recetave ushqimore, ushqimit dhe restoranteve; programe te shkarkueshme per
ofrimin e informacionit ne fushen e menaxhimit te peshes; aplikacione celulari te
shkarkueshme per skanimin e barkodeve te prodhimeve ushqimore per permbajtjen
ushqyese.
16 Botime, domethene revista, libra dhe broshura, ditare, libra gatimi, dhe material
instruktimi dhe mesimdhenieje, te gjitha keto mallra ne lidhje me reduktimin e peshes,
kontrollin
e
peshes,
ushqyerjen
dhe
stervitjen
fizike
41 Drejtimi I seminareve, leksioneve dhe mbledhjeve te punes ne lidhje me fushat e humbjes
se peshes, menaxhimit te peshes, ushqyerjes, shendetit dhe mireqenies se menyres se jeteses;
ofrimi I instruksioneve mbi humbjen e peshes, menaxhimin e peshes, ushqyerjen, shendetin
dhe menyren e jeteses; ofrimi instruksioneve dhe informacionit mbi stervitjen dhe ushtrimet
fizike.
44 Ofrimi I sherbimeve, domethene programe per reduktim te peshes, menaxhim te peshes,
ushqyerje, shendetin dhe mireqenien e stilit te jeteses; sherbime konsultimi ne fushat e
reduktimit te peshes, menaxhimit te peshes, ushqyerjen, shendetin e mireqenien e stilit te
jeteses; ofrimi I informacionit ne fushat e reduktimit te peshes, menaxhimit te peshes,
ushqyerjes, shendetit dhe mireqenies se stilit te jeteses; ofrimi i faqes se rrjetit dhe arshivave
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ne internet qe permbajne informacion ne lidhje me reduktimin e peshes, menaxhimin e
peshes, ushqyerjen, shendetin dhe mireqenien e stilit te jeteses; ofrimi I informacionit mbi
reduktimin e peshes, kontrollin e peshes, ushqyerjen, shendetin dhe mireqenien e stilit te
jeteses, te arritshme nepermjet mjeteve te Internetit, pajisjeve te komunikimit pa tel,
aplikacioneve te bazuara ne internet, aplikacioneve te telefonave celulare dhe mjete te tjera
elektronike.

(210) AL/T/ 2020/639
(220) 13/08/2020
(540)

TOGETHER.FORWARD.
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(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
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.

Buletini i Pronësisë Industriale

19

(210) AL/T/ 2020/640
(220) 13/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
(526 )
(591) Jeshile; gold
(732) SAHIN TUNA VARDAR
IZMIR,
TURQI,
TR
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, Ap.19, 2 D2 familjare
(511) 3 Preparate zbardhuese dhe pastruese; detergjentë, përveçse për përdorim në
veprimtari prodhuese dhe për qëllime mjekësore; preparate zbardhuese pёr lavanderi; zbutёs
pёlhure për përdorim në lavanderi; preparate për heqjen e njollave; detergjentë për pjatalarës; aromatizues; sapunë (me përjashtim të sapunëve mjekësor).

(210) AL/T/ 2020/658
(220) 17/08/2020
(540)

ATLAS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ATLAS MILLS SHPK
Tirane, Kashar, Yrshek, Rruga Nacionale Tirane Durres, Km 6, Ndertesa me Nr.pasurie
3/10/1,
Zone
kadastrale
2679.,
AL
(740) Vilson Duka
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RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 29 aranzhimet e frutave të përpunuara; pure molle; proshutë; fasule, te konservuara;
manaferra te konservuara; gjalpë; djathë; vaj kokosi për ushqim; komposto; komposto
boronice; vaj ulliri ekstra të virgjër për ushqim; perime të ngrira; fruta te konservuara; fruta,
të ziera; sallata frutash; fruta të ruajtura në alkool; ushqim me bazë frutash; fruta të ngrira;
hudhër të ruajtura; xhelatinë; margarine; marmelatë; mish; ekstrakte të mishit; mish i
konservuar; qumësht; produkte qumështi; kërpudha, të konservuara; arra, të përgatitura;
vajra për ushqim; vaj ulliri për ushqim; ullinj, te konservuar; qepë të konservuara; vaj palme
për ushqim; paste frutash te shtypura; preparate per te bere supë; vaj luledielli për ushqim;
fara luledielli, te pergatitura; puré domate; lëng domate për gatim; paste domate; lëngje
perimesh për gatim; sallata perimesh; perime, te konservuara; perime, te gatuara; perime
te
thata.
30 Miell dhe preparate të bëra prej drithërave; bukë; simite;embëlsira; preparate drithi;
akullore; erëza; çaj; salcë domate; mustardë; kecap [salcë]; xhelozë frutash [ëmbëltore];
xhenxhefil [erëz]; glukozë për qëllime të kuzhinës; mjaltë; marinade; majonezë; salcë
soje; salcë per makarona; pesto [salcë]; hudhër grirë [piper]; makarona; piper; oriz;
niseshte per ushqim; sheqer; pije me bazë çaji; bimët e kopshtit, të ruajtura [ereza]; fruta
coulis [sauces]; aromatizues vanilje për qëllime të kuzhinës; preparate vegjetale për
përdorim si zëvendësues të kafesë;
uthull; ekstrakt malti për ushqim.
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 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;
marketing; demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo industrial;
reklamimi / publiciteti; marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale ose reklamuese; promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i panaireve tregtare
për qëllime komerciale ose reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik;
shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];
prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; informacion
tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet
e paraqitjes për qëllime reklamimi; marrja me qira e stendave të shitjes; optimizimi i
motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve; shërbime të ndërmjetësimit komercial;
negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; sigurimi i një tregu në
internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; hartimi i materialeve reklamuese.
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(210) AL/T/ 2020/665
(220) 20/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe; blu; e bardhë
(732) Elton Meraj
Durres, Fushe Kruje, Fshati Hasan, ndertese private 1 kateshe, prane Kastrati Oil, Shqiperi .
,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 7 aparate për konvertimin e karburantit për motorët me djegie të brendshme, impiante
gazi per autovetura; pompat e shpërndarjes së karburantit për stacionet e shërbimit;
gjeneratorë të energjisë emergjente; gjeneratorë të energjisë elektrike; robotë industrialë;
motorë, elektrikë, përveç për automjetet tokësore; makina dhe aparate për lustrim [elektrike];
priza ndezëse për motorët me djegie të brendshme; gjeneratorët aktualë; mbyllëset e dyerve,
elektrike; motorë drejtimi, përveçse për automjetet tokësore; injektorë për motorë
9 Përbërësit elektrikë, elektronikë dhe elektromagnetikë të pajisjeve për shndërrimin e
sistemit të furnizimit të karburantit të automjeteve dhe makinave me motor benzine në gaz
metani ose në sistemin tjetër të furnizimit të gazrave, përkatësisht, (Njësitë E Kontrollit
Elektronik); panelet e kontrollit [energjia elektrike]; konvertuesit, elektrikë; transformatorët
[elektriciteti]; transistorët [elektronikë]; akumulatorët, elektrikë; përshtatës elektrikë;
bateri, elektrike; kabllot, elektrike; tela, elektrike; stacionet e karikimit për automjetet
elektrike; kolektorë, elektrike; përçues, elektrike; lidhës [elektriciteti]; bashkime, elektrike
/ lidhje, elektrike; kapakë për priza elektrike; kutitë e shpërndarjes [elektricitet]; Stenda te
shpërndarjes [energjia elektrike]; konzollat e shpërndarjes [elektriciteti]; këmbanat elektrike
të dyerve; tubacione [elektriciteti]; përçues të energjisë elektrike; gardhe të elektrizuar; dritat
ndezëse [sinjalet ndriçuese]; siguresa; aparate ndezëse, elektrike, për ndezjen në distancë /
aparate elektrike për ndezjen në distancë; induktorët [elektriciteti]; invertorët [elektriciteti];
kuti kryqëzimi [elektriciteti]; bravë, elektrike; treguesit e humbjes elektrike; pajisje matëse,
elektrike; aparate rregulluese, elektrike; rezistencat, elektrike; prizat elektrike; panele
diellore për prodhimin e energjisë elektrike; rregullatorët e ndriçimit fazor; centrale; kutitë
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e energjisë [elektriciteti]; çelsat, elektrikë; terminalet [elektriciteti]; zilet e alarmit, elektrike;
alarmet;
aparate paralajmëruese kundër vjedhjes; bateri për ndriçim.
12
pompa ajri [pajisje automjetesh]; paisje anti-vjedhje për automjete; trupat e
automobilave; zinxhirë automobilistik; shasi automobilistik; kapuç automobilistik; goma
automobilash; boshtet për automjete; bandat për shpërndarëset e rrotave; trupat për
automjete; disqe frenash për automjete; rreshta frenash për automjete; frenat për automjete;
kapele për rezervuarët e karburantit të automjetit; makina / automobila / vetura; qarqe
hidraulike për automjete; kapëse të adaptuara për fiksimin e pjesëve të automobilave në
trupat e automobilave; dyert për automjete; zinxhirë drejtimi për automjetet tokësore; motorë
drejtimi për automjetet tokësore; motorë për automjete tokësore; kuti ingranazhesh për
automjetet tokësore; ingranazhe për automjete tokësore; kapuç për motorët e automjeteve;
kamionë; motorë, elektrikë, për automjete tokësore; makina robotike; mbulesat e sediljeve
për automjete; amortizues për automobile; pasqyrat e pamjes anësore për automjetet; krahët
e sinjalit për automjete; zinxhirët e transmisionit për automjetet tokësore; parakolpë
automjetesh;
shasi
automjetesh;
pastruesit
e
xhamit.
35 Sherbime shitje me shumice dhe pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te internetit te
produkteve si:Impiante gazi per makina si dhe pjeset e tyre te kembimit, pjese kembimi per
automjete dhe motorcikleta te te gjitha llojeve, aksesore te ndryshem per automjete dhe
motorcikleta; 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; promovimi i shitjeve për të
tjerët; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi; reklamimi në
internet në një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe
shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të
shitjes me pakicë; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e
produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; marrja me qira e
stendave të shitjes; optimizimi i motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve; shërbime
të ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e
treta; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
hartimi i materialeve reklamuese; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes
sponsorizimit
të
ngjarjeve
sportive.
37 Shërbime të riparimit të automjeteve; Stacionete shërbimit të automjeteve [furnizim me
karburant dhe mirëmbajtje]; Mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve;Instalim dhe riparim
i pajisjeve elektrike;Instalimin, mirembajtjen dhe riparimin e makinerive;Informacione
riparimi;riparim i linjave elektrike; mbikëqyrja e ndërtimeve;instalim dhe riparim i sistemeve
të alarmit dhe vjedhjeve;ndertime të ndryshme civile, ekonomike, industriale, turistike,
bujqësore, rikonstruksione;instalim dhe riparim i pajisjeve elektrike;riparim dhe mirëmbajtja
e projektorit të filmit;instalimi dhe riparimi i alarmit nga zjarri;instalimi, mirëmbajtja dhe
riparimi i pajisjeve kompjuterike;shtrirjen e kabllove;riparimi i kycave (çelësave të
sigurisë);restaurimi i instrumenteve muzikore;instalimi dhe riparimi i telefonit;akordimi i
instrumenteve muzikore; shërbime të elektricistëve; instalimi i shërbimeve në vendet e
ndërtimit.
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(210) AL/T/ 2020/685
(220) 28/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) REZIDENCE
(591) e verdhë;e zezë
(732) LUNDRA
Farke, LUNDER, Lunder, Zona kadastrale 2529, nr.571/38, Tirane, AL
(740) ERIND KOSOVA
RRUGA E DIBRES PALLATI 432, SHKALLA 2 AP.20, TIRANE
(511) 37
Konstruksione ndërtimi;ndertim;ndertim i vilave;ndertime te
ndryshme;riparime;shërbime instalimi, Pastrimi i ndërtesave (të brendshme);Pastrimi i
ndërtesave (sipërfaqe të jashtme);Dezinfektim;Dhënia me qira e makinerive të fshirjes së
rrugëve;fshirje oxhakësh;Hekurosje e ndërresave;Hekurosje e veshjeve;Hekurosje (Ndërresa
të të gjitha cilësive dhe materialeve), Instalime pajisjesh kuzhine, Larje, Larje (të të gjitha
sendeve);Larje automjeti;Larje dhe hekurosje rrobash;Larje e automjeteve me motor;Larje e
ndërresave;Larje makinash;Lyerje brenda dhe jashtë;Makina pastruese (Dhënia me qira e
tyre);Marrje e masave mbrojtëse ndaj lagështisë [ndërtesë];Marrje e masave mbrojtëse ndaj
ndryshkut;Masoneri;Mirëmbajtje e pishinës;Ndreqje rrobash;Pastrim automjeti;Pastrim
(Dizenjo dekorative);Pastrim dritaresh;Pastrim dhe riparim bolieri;Pastrim kimik;Pastrim
(Kimik për të gjitha ndërresat);Pastrim me shtufe;Pastrim rrugësh;Pastrimi i ndërtesave
[sipërfaqe të jashtme];Pastrimi i ndërtesave [të brendshme];Pastrimi i veshjeve;Pastrimi
(Mjete motorike), Perçinim; Përkujdesja, pastrimi dhe riparimi i gëzofëve;
Përkujdesja,pastrimi dhe riparimi i lëkurës; Rinovim veshjesh;Shfarosja (Parazitëve të të
gjitha llojeve) të ndryshëm nga ata në bujqësi; Shfarosje e minjve; Shfarosje parazitësh, të
ndryshëm nga ato në bujqësisë;Tabela (Lyerja dhe riparimi i tyre);Veshje muri me letër;
Veshje (Pastrimi i tyre).
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(210) AL/T/ 2020/686
(220) 28/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) JOY FRAGRANCES S.R.L.
VIA
GAVINANA
14
BUSTO
ARSIZIO
(VARESE),
ITALY,
IT
(740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1, Tirane
(511) 5 Preparate deodoranti për ajrin; Deodorantë për automjete; Preparate deodoranti për
përdorim shtëpiak, tregtar ose industrial.

(210) AL/T/ 2020/689
(220) 31/08/2020
(540)

TADESTA
(551) Marke figure/fjale
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
(526 )
(591)
(732) Dow AgroSciences LLC
330
Zionsville
Road,
Indianapolis,
Indiana
46268,
US,
US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 5 Pesticide, preparate për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide, dhe
insekticide.
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(210) AL/T/ 2020/690
(220) 31/08/2020
(540)

LORTAMA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Dow AgroSciences LLC
9330
Zionsville
Road,
Indianapolis,
Indiana
46268,
US,
US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 5 Pesticide, preparate për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide, dhe
insekticide.

(210) AL/T/ 2020/691
(220) 02/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Caffe'
(591) e bardhë; e zezë
(732) Fatlind Ponari
TIRANE, Njesia bashkiake nr.12, Rruga Shefqet Kuka, pallati Moskat, kati 1., AL
(740) Fatlind Ponari
TIRANE, Njesia bashkiake nr.12, Rruga Shefqet Kuka, pallati Moskat, kati 1.
(511) 43 sherbime te barit, qendrim i perkohshem
(210) AL/T/ 2020/692
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(220) 02/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) albania
(591) e kuqe; e zezë
(732) Nertila Kole
Rr.Gjin Bue Shpata, Nd 13/H1/Ap.3, 1019 Njesia Bashkiake nr.5. Tirane, AL
(740) Nertila Kole
Rr.Gjin Bue Shpata, Nd 13/H1/Ap.3, 1019 Njesia Bashkiake nr.5. Tirane
(511) 35
Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.
39
Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm

(210) AL/T/ 2020/719
(220) 10/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
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(591) e kuqe; e bardhë
(732) Cineplexx International GmbH
Siebensterngasse
37,
1070
Vjene,
Austri,
AT
(740) Blerta Nesho
Rr. Nikolla Lena, Pallati Ferar, Ap.15, kati 6, Tirane
(511) 41 Shfaqe ne kinema;Shfaqe filmash;planifikim i shfaqjeve te filmave;shërbime te
argetimit
kinematorgrafik;argetim;kinematografi;prodhim
filmash
dhe
video.
43 Sherbime te ofrimit te ushqimit dhe pijeve;kafene;bar;restorant;bufe.

(210) AL/T/ 2020/733
(220) 16/09/2020
(540)

Farma Sotira
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Farma
(591)
(732) Jeton Hida
Rruga
LeskovikERSEKE,
km
(740) Jeton Hida
Rruga Leskovik- ERSEKE, km 15
(511) 43 sherbime te barit, restorantit, qendrim i perkohshem

(210) AL/T/ 2020/734
(220) 16/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale

15,

AL
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(300)
(526 )
(591) e bardhë; e zezë
(732) Altin Shaphasa
Tirane, Njesia Bashkiake nr.6, Rruga Skender Dede, Godina nr.22, AL
(740) Altin Shaphasa
Rruga Emin Duraku, pll 6/1, Turdiu Center kati 3, Tirane.
(511) 25 Veshmbathje, këpucë, atlete, cizme, fustane, sandale, pallto, xhupa, bluza, këmisha,
pantallona.

(210) AL/T/ 2020/739
(220) 16/09/2020
(540)

TRAILMAX RAID
(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
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1, Tirane
(511) 12 Goma pneumatike.
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PUBLIKIM I TREGUESVE GJEOGRAFIKË
DHE EMËRTIMEVE TË ORIGJINËS
TË APLIKUARA
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( 210 ) AL/D/ 2020/1
( 220 ) 27/07/2020
( 540 ) DJATH MISHAVINE E BJESHKEVE TE KELMENDIT
(300)
(526 )
(591) )
(732) FRYMA E KELMENDIT
, AL
(740) DRITA TANAZI
TAMARE, KOPLIK, MALESI E MADHE
( 511 ) 29 Djath

30
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- Objekti i shfuqizimit:
Marka “Justfog”, 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. regjistrimi. 19114
Data e depozitimit: 13/03/2018
Lista e mallrave dhe/ose shërbimeve: 34 dhe 35 të klasifikimit të Nisës
-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.

