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Kodet INID dhe minimumi i kërkuar për identifikimin e të dhënave bibliografike lidhur me:
Markat.
111. Numri i regjistrimit të markës.
151. Data e regjistrimit.
180. Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes.
210. Numri i kërkesës.
220. Data e depozitimit të markës.
300. Prioriteti.
511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve.
526. Elementet e Pambrojtur te Markes 540.
Riprodhimi i markës.
554. Marke trepërmasore.
510. Lista e mallrave dhe shërbimeve.
591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës.
551. Markë kolektive.
731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 732.
Emri dhe adresa e pronarit të markës.
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Kodet e shteteve
Afghanistan / Afganistani
Albania / Shqipëria
Algeria / Algjeria
Angola / Anguila
Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud
Argentina / Argjentina
Aruba / Aruba
Australia / Australia
Austria / Austria
Bahamas / Bahamas
Bahrain / Bahrein
Bangladesh / Bangladeshi
Barbados / Barbados
Belarus / Bjellorusia
Belgium / Belgjika
Belize / Belice
Benin / Benin
Bermuda / Bermuda
Bhutan / Bhutan
Bolivia / Bolivia
Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina
Botswana / Botsvana
Bouvet Islands / Ishujt Buver
Brazil / Brazili
Brunei Darussalam/Brunei Darusalem
Bulgaria / Bullgaria
Burkina Faso / Burkina Faso
Burma / Burma
Burundi / Burundi
Cambodia / Kamboxhia
Cameroon / Kameruni
Canada / Kanada
Cape Verde / Kepi i Gjelbër
Cayman Islands / Ishujt Kaiman
Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore
Chad/ Cadi
Chile / Kili
China / Kina
Colombia / Kolumbia
Comoros / Komoros
Congo / Kongo
Cook Islands / Ishujt Kuk
Costa Rica / Kosta Rika
Cote d’Invore / Bregu I Fildishte

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
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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
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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
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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/ 2019/315
(540) Cape of Rodon Village
(732) Green Step Sh.p.k
Ishem SHETAJ Shetaj, Ishëm, Durrës, AL
(151) 23/09/2020
(180) 28/03/2029
(111) 20875
(300)
(510) 43,
(526) Cape of Rodon; Village
(591) (740) Enkelejda Muçaj
Rruga Abdi Toptani, Torre Drin , Kati i II, Tirane

(210) AL/T/ 2019/316
(540) Cape of Rodon Villas
(732) Green Step Sh.p.k
Ishem SHETAJ Shetaj, Ishëm, Durrës, AL
(151) 23/09/2020
(180) 28/03/2029
(111) 20876
(300)
(510) 43,
(526) Cape of Rodon; Villas
(591) (740) Enkelejda Muçaj
Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati i II, Tirane

(210) AL/T/ 2019/317
(540) Cape of Rodon Resort
(732) Green Step Sh.p.k
Ishem SHETAJ Shetaj, Ishëm, Durrës, AL
(151) 23/09/2020
(180) 28/03/2029
(111) 20873
(300)
(510) 43,
(526) Cape of Rodon; Resort
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(591) (740) Enkelejda Muçaj
Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati i II, Tirane
(210) AL/T/ 2019/318
(540) Cape of Rodon Hotel
(732) Green Step Sh.p.k
Ishem SHETAJ Shetaj, Ishëm, Durrës, AL
(151) 23/09/2020
(180) 28/03/2029
(111) 20874
(300)
(510) 43,
(526) Cape of Rodon; Hotel
(591) (740) Enkelejda Muçaj
Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati II, Tirane

(210) AL/T/ 2019/719
(540) Qatar National Bank
(732) Qatar National Bank
P.O. Box 1000 Doha,, QA
(151) 29/09/2020
(180) 07/08/2029
(111) 20891
(300)
(510) 36,
(526) Qatar; Bank; National
(591) -vishnje; ciklamine; blu e erret; bojeqielli; e zeze; e bardhe
(740) Vjollca Shomo
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z. Cajupi, P.20/4, Ap 15, Tirane

(210) AL/T/ 2019/723
(540) HUNN
(732) Nobel Quest International Limited
P.O. BOX 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG
(151) 29/09/2020
(180) 09/08/2029
(111) 20895
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(300)
(510) 9 34,
(526)
(591) (740) Fatos Dega
Rr.Nikolla Tupe, N.2, H.4, A.30, Tiranë
(210) AL/T/ 2019/820
(540) duex
(732) Arseni Shpk
Autostrada Shkoder-Hani Hotit, Km.5, Shkoder, Shqiperi, AL
(151) 29/09/2020
(180) 11/09/2029
(111) 20893
(300)
(510) 3,
(526) 3kg, 30, 60, 95
(591) (740) Eno Dodbiba
Naim Frasheri 60/3

(210) AL/T/ 2019/870
(540) TEAK SELECTION
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, , CH
(151) 22/09/2020
(180) 30/09/2029
(111) 20867
(300) 33981 18/04/2019 AD
(510) 34,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k., Rruga A.Z. Çajupi, P. 20/4, Ap. 15, Kutia Postare 1019, Tirane

(210) AL/T/ 2019/871
(540) TERRA
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000,, CH
(151) 22/09/2020
(180) 30/09/2029
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(111) 20870
(300) 33939 02/04/2019 AD
(510) 34,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k., Rruga A.Z. Çajupi, P. 20/4, Ap. 15, Kutia Postare 1019, Tirane
(210) AL/T/ 2019/899
(540) INTUIT
(732) Intuit Inc.
2535 Garcia Avenue Mountain View, CA 94043, U.S.A, US
(151) 25/09/2020
(180) 04/10/2029
(111) 20890
(300) 047582019 05/04/2019 CH
(510) 7, 9, 11 42,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati
Gener
2,
Shk.
C,
Nr.2/1,
Tirane

(210) AL/T/ 2019/914
(540) ALBA SKELA
(732) ALBA SKELA CONSTRUCTION SHPK
Njesia bashkiake nr.11, rruga Dritan Hoxha, ndertesa 24, hyrja 1, kodi postar 1026, TiraneShqiperi, AL
(151) 23/09/2020
(180) 11/10/2029
(111) 20878
(300)
(510) 37,
(526) SKELA
(591) -e bardhe; e zeze; ;lejla
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, AP 4
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(210) AL/T/ 2019/933
(540) HUNN
(732) Nobel Quest International Limited
P.O. BOX 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG
(151) 29/09/2020
(180) 21/10/2029
(111) 20892
(300)
(510) 43,
(526)
(591) (740) Fatos Dega
Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/953
(540) TIRANA CROSSPORT
(732) Adela BRARI
Njesia Administrative Farke, Rruga Selita e Vjeter, Pallatet Brari, Ambjenti me Nr.Pasurie
146//46-N2, zona Kadastrale 3292, Farke, Selite TIRANE, AL
(151) 29/09/2020
(180) 25/10/2029
(111) 20899
(300)
(510) 41,
(526) Tirana, cros, sport
(591) -e kuqe; e bardhë; e zezë
(740) Galinija Gjoni
Rruga "Pjetër Bogdani", Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/1000
(540)BUKINIST
pasioni per librat
(732) NETTRADE ALBANIA SH.P.K
Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake nr.11, Rruga e Durrësit, ''Blloku Gintash'', Laprakë,
Ndërtesë 3 katëshe, nr.1,Dyqani nr.11, AL
(151) 30/09/2020
(180) 12/11/2029
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(111) 20901
(300)
(510) 35 42,
(526)
(591) -E kuqe; e zezë; gri
(740) VALER PINDERI
Rruga e Durrësit, ''Blloku Gintash", Laprakë, Njësia Bashkiake nr.11

(210) AL/T/ 2019/1017
(540) Damia
(732) Global Logistic sh.p.k
Autostrada Tiranë-Durrës, km 10, Picar, Vorë, Tiranë, AL
(151) 22/09/2020
(180) 18/11/2029
(111) 20866
(300)
(510) 30,
(526)
(591) (740) Bledar Korkaj
Rr "Maliq Muco", Blv."Zogu i Pare", Qendra e Biznesit STAR, kati i IV, Tirane

210) AL/T/ 2019/1025
(540) LUSI
(732) EXD SHPK
Gjirokaster, Tepelene, Lagjja M. Matohiti, Nr. 8, Prane Filialit Union, Tepelene, AL
(151) 23/09/2020
(180) 20/11/2029
(111) 20879
(300)
(510) 16,
(526) carta da cucina; multiuso
(591) -e bardhe, bojeqielli
(740) Aleksandra Mecaj
Rr. Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, ap.70/4 Tirane., 100
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(210) AL/T/ 2019/1050
(540) CANAJ PRODUCTION & DISTRIBUTION 1994
(732) CANAJ SHPK
Gruemire Malësi e Madhe, Lagjja Gjormë, Rruga Shkodër Koplik, godinë 1-katëshe,
Shkoder- Shqiperi, AL
(151) 23/09/2020
(180) 02/12/2029
(111) 20880
(300)
(510) 35,
(526) PRODUCTION & DISTRIBUTION 1994
(591) -e zeze
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2,Ap 4
(210) AL/T/ 2019/1057
(540) COOL SUDS
(732) Coolclean Detergent shpk
Tirane Kashar KASHAR Rruga 28 Nentori, Nr.Pasurie 288/65, AL
(151) 29/09/2020
(180) 06/12/2029
(111) 20898
(300)
(510) 3,
(526)
(591) -BARDHË; BLU; BOJËQIELLI
(740) Nazri Haxhiu
GS1 Albania, Rr. Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema '17 Nentori', Shk.3, Ap.4

(210) AL/T/ 2019/1060
(540) CHAUFFE
(732) Nobel Quest International Limited
P.O. BOX 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands , VG
(151) 29/09/2020
(180) 10/12/2029
(111) 20900
(300)
(510) 34,
(526)
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(591) (740) Fatos Dega
Rr. "Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/1094
(540) IQOS SWITCH
(732)

Philip

Morris

Products

Quai
Jeanrenaud
3,
2000
, CH
(151) 22/09/2020
(180) 19/12/2029
(111) 20871
(300) 09214/2019 09/07/2019 CH
(510) 35, 36 37,
(526)
(591) (740) Vjollca Shomo
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z. Çajupi, P.20/4, Ap 15, Tirane

S.A.
Neuchâtel

(210) AL/T/ 2019/1098
(540) SYRI TELEVIZION
(732) 3 DS & AF Entertainment
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga ''Shyqyri Brari'', shkalla 4, kati i 1, apartamenti 2, Tirane, AL
(151) 29/09/2020
(180) 20/12/2029
(111) 20897
(300)
(510) 38,
(526) Televizion
(591) -blu; gri; e zeze; bojeqielli; e bardhe
(740) Gazmir Spahja
Rr. Abdyl Frasheri, Pll. Hekla, Kati I 3-te,Ap.6
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(210) AL/T/ 2019/1103
(540) MY LITTLE GARDEN
(732) ELKA S.A.,
Vrisera, Gjirokaster, Shqiperi, AL
(151) 25/09/2020
(180) 23/12/2029
(111) 20888
(300)
(510) 29 30,
(526)
(591) -bezhë; kafe, e bardhë
(740) Eno Dodbiba
Rr. Naim Frasheri 60/3, Tirane

(210) AL/T/ 2019/1104
(540) 4XE
(732) FCA US LLC
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State of Michigan 48326, USA, US
(151) 25/09/2020
(180) 23/12/2029
(111) 20889
(300)
(510) 12,
(526)
(591) (740) Eno Dodbiba
Rr. Naim Frasheri 60/3, Tirane

(210) AL/T/ 2019/1106
(540) Bloom DENTAL CLINIC
(732) Dental Health Services Albania
Tiranë, Njësia Administrative Nr. 5, Rruga "Dervish Bej Mitrovica", Pallati Kristi - Co, Nr.
6, Kati përdhe, Dyqani Nr. 1, Shqipëri, AL
(151) 22/09/2020
(180) 24/12/2029
(111) 20868
(300)
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(510) 44,
(526) DENTAL CLINIC
(591) -Jeshile mente; portokalli
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall.1/1, Kati 2 Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/1112
(540) Bougainville Bay
(732) S&D Invest sh.a
Rezidenca "Kodra e Diellit", AO/1, Selite, Farke, Tirane, AL
(151) 23/09/2020
(180) 24/12/2029
(111) 20877
(300)
(510) 36, 39, 41 43,
(526) RESORT AND SPA
(591) -Pantone 258 C, Pantone 225 C
(740) LAERTA LOGA
Rezidenca "Kadillari", 37 H, Shkoze, Tirane

(210) AL/T/ 2019/1119
(540) Hotspot PIZZA
(732) Shpresa Ibra
Llazi Miho, Dyqani nr 79/1, prane Alpha Bank, Kombinat, Tirane, AL
(151) 23/09/2020
(180) 26/12/2029
(111) 20881
(300)
(510) 43,
(526) Pizza
(591) -E bardhe; e zeze
(740) Shpresa Ibra
Llazi Miho, Dyqani nr 79/1, prane Alpha Bank, Kombinat, Tirane
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(210) AL/T/ 2020/21
(540) LOBBY HOME
(732) LOBBY HOME
Tirane Farke LUNDER Rruga Nacionale Tirane Elbasan perballe Qendres Tregtare Teg, AL
(151) 29/09/2020
(180) 10/01/2030
(111) 20894
(300)
(510) 19,
(526) HOME
(591) -E ZEZË; E VERDHË; E BARDHË
(740) Nazri HAXHIU
GSI ALbania , Rr . Barrikadave , Pall i Ri mbi ish kinema "17 Nentori" , SHk 3 Ap. 4

(210) AL/T/ 2020/35
(540) HUMAN FASHION
(732) ELIOR & S SHPK
Rruga ''Bedri Çullhaj'', 2, Tirane-Shqiperi, AL
(151) 23/09/2020
(180) 17/01/2030
(111) 20883
(300)
(510) 35,
(526) FASHION
(591) -e bardhë; e zezë; rozë
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4

(210) AL/T/ 2020/39
(540) Vega Solar
(732) Vega Solar sh.p.k
Fier, Lagjia Bishanake, Rruga Skenderbeu, Magazine me Zone Kadastrale nr.8532,
nr.Pasurie 1/1331 N4, AL
(151) 29/09/2020
(180) 21/01/2030
(111) 20896
(300)
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(510) 39,
(526) Dielli paguan per ju!
(591) -E verdhe, E kalter, E zeze
(740) Bledar Korkaj
Rr “Maliq Muco”, Blv.”Zogu i Parë”, Qendra e Biznesit STAR, kati i IV, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/53
(540) B Belle Vue
(732) Shpetim Dani
Rruga ''Artan Lenja'', kompleksi ''Garden Turdiu'', Kulla e Pare, Nr.7, AL
(151) 23/09/2020
(180) 22/01/2030
(111) 20885
(300)
(510) 43,
(526) Belle
(591) -E bardhe; E zeze.
(740) Shpetim Dani
Rruga ''Artan Lenja'', kompleksi ''Garden Turdiu'', Kulla e Pare, Nr.7

(210) AL/T/ 2020/84
(540) HOUSE OF OPTIC
(732) HOUSE OF OPTIC SHPK
Bulevardi ''Gjergj Fishta'', Shallvaret 21, Tiranë - Shqiperi., AL
(151) 23/09/2020
(180) 29/01/2030
(111) 20884
(300)
(510) 35 44,
(526) OPTIC
(591) -e zezë; e kaltër, ngjyrë floriri (gold)
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4.
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(210) AL/T/ 2020/88
(540) ATV Albania Travel Voyage
(732) Edvin Dusha
Njesia Bashkiake nr.2, rruga Bulevardi Gjergj Fishta, Pallati Titan, Kati 2, nr.145, TiraneShqiperi., AL
(151) 23/09/2020
(180) 03/02/2030
(111) 20872
(300)
(510) 39,
(526) Albania Travel Voyage
(591) -jeshile; e verdhë; blu; gri;e kaltër; e kuqe; e zezë;e bardhë
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4.

(210) AL/T/ 2020/93
(540) elite
(732) COMMERCEE CORP SHPK
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, Dyqani Nr.11,
Tirane – Shqiperi., AL
(151) 25/09/2020
(180) 04/02/2030
(111) 20886
(300)
(510) 20, 24 35,
(526)
(591) -e gjelber; e bardhe; blu; e kuqe
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4.
(210) AL/T/ 2020/183
(540) BIMBAM BUM TV
(732) JONELA NDONE
Njësia bashkiake nr.10, Mujo Ulqinaku 27/1 13, Tiranë, AL
(151) 25/09/2020
(180) 05/03/2030
(111) 20887
(300)
(510) 9, 28, 38 41,
(526) tv

Buletini i Pronësisë Industriale

23

(591) -e zezë; koral; ; e kaltër; rozë;
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, Ap.19,2 D2 familjare

(210) AL/T/ 2020/186
(540) DUPI-FRUT
(732) Dupi - Frut Shpk
Lagjja nr 5, rruga Kosova, zone kadastrale nr 8552, nr pasurie 18/290, Kavaje - Shqiperi.,
AL
(151) 23/09/2020
(180) 05/03/2030
(111) 20882
(300)
(510) 29, 30, 31 35,
(526) FRUT
(591) -e bardhë; jeshile
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E,Kati 2, Ap 4
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(210) AL/T/ 2019/621
(220) 05/07/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) BIO RESORT
(591) e zeze, e arte, jeshile; e kuqe
(732) CARLOTTA ''SH.P.K''
Tirane,
Rrogozhine,
Ballaj,
Gose,
Prona
123/19,
(740) Carlotta Dossena
Tirane, Rrogozhine, Ballaj, Gose, Prona 123/19, ZK 3774
(511) 43 Sherbime hotelerie; sherbime restoranti

(210) AL/T/ 2019/1035
(220) 22/11/2019
(540)

(551) Marke figure

ZK

3774,

AL
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(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Pershkrimi ne te djathte mbi perberesit; barkodi; 0.5 l; alkool 4.1 %
Bier-Birre, 100 malt, est. 1999, pils, sasia neto: 0.33L
(591) E zeze; e kuqe; e verdhe
(732) Edmond Bllako
Rruga
“Ropi
Stillo
Gostivishti”,
Ersekë-Kolonje.,
AL
(740) Edmond Bllako
Rruga e "Kajo Karafili'', P/14, Ap/36, Tiranë.
(511) 32 BIRRE

(210) AL/T/ 2019/1120
(220) 27/12/2019
(540)

BIOLINE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Abbot Rapid Diagnostics International Unlimited Company
Office 32, Verdala Business Center Level 2, LM Complex Brewery Street, Zone 3, Central
Business
District
Birkirkara
CBD
3040
Malta,
MT
(740) Krenar Loloci
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë
(511) 1 Preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; reagent kimik, përveçse
për qëllime mjekësore ose veterinare; substanca kimike për analiza në laboratore, përveçse
për qëllime mjekësore ose veterinare; letër për testime (test paper), kimike; preparate
diagnostikuese, përveçse për qëllime mjekësore ose veterinare; përbërje kimike kundër-acid;
katalizatorë
biokimik.
5 Preparate farmaceutike dhe mjekësore; preparate bakteriale për përdorim mjekësor dhe
veterinar; preparate bakteriologjike për përdorim mjekësor dhe veterinar; preparate
biologjike për qëllime mjekësore; preprarate kimike për qëllime mjekësore; preparate kimike
për diagnostifikimin e shtatëzanisë; reagent kimik për qëllime mjekësore ose veterinare;
preparate kimiko-farmaceutike; reagent biomarker (bio-shenjues) diagnostikues për qëllime
mjekësore; preparate diagnostikuese për qëllime mjekësore; letër reagent për qëllime
mjekësore;
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(210) AL/T/ 2020/19
(220) 09/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) me veshe thithese e holle, 12, LINES, ULTRA
(591) Blu; Bojeqielli; Ngjyre floriri; E kalter
(732) M& S shpk
Vaqarr,
Prush,
zona
kadastrale
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu,Pallati Ndregjoni, Apt.36, Tirane, Shqiperi
(511) 5 Peceta sanitare per perdorim personal (absorbente).

30645,

AL

30645,

AL

(210) AL/T/ 2020/20
(220) 09/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) LINES ULTRA e gjate per naten
(591) Blu; Bojeqielli; Ngjyre floriri; E kalter.
(732) M& S shpk
Vaqarr,
Prush,
zona
kadastrale
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu,Pallati Ndregjoni, Apt.36, Tirane, Shqiperi
(511)
5
Peceta
sanitare
per
perdorim

personal

(absorbente).
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(210) AL/T/ 2020/209
(220) 10/03/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Bistro
(591) e kuqe; e zezë; e bardhë; e gjelbërt;
(732) Ermira Shqarri PF
Rruga e Durresit, Ndertesa nr.21, kati1, Njesia Bashkiake nr.7, AL
(740) Ermira Shqarri
Rruga e Durresit, Ndertesa nr.21, kati1, Njesia Bashkiake nr.7
(511) 43 Sherbim per ofrimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime të zyrave të akomodimit
[hotele, shtëpi konviktesh]; sherbim bari; qendrim per kafshet; prenotime për shtëpi
konviktesh; shërbimet e konviktit; sherbim kafeneje; sherbim kafeterie; dekorim
embelsirash; sigurimi i ambienteve të kampit; shërbimet e kantinës; marrja me qira e
karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, qelqeve; marrja me qira e aparateve për
gatim; shërbime [crèche] të kopshtit ditor; dekorimi i ushqimit; marrja me qira e
shpërndarësve të ujit të pijshëm; katering i ushqimeve dhe pijeve; skulptura ushqimore;
sherbim lounge; rezervim hoteli; sherbime hoteli; informacion dhe këshilla në lidhje me
përgatitjen e vakteve; marrja me qira e aparateve të ndriçimit ; qiradhenie e sallave te
mbledhjes; shërbimet e shefit të kuzhinës; shërbime e pritjes për akomodim të përkohshëm
[menaxhimi i mbërritjeve dhe nisjeve]; sherbim restoranti; shërbimet e shtëpisë për pension;
shërbime restorantesh të vetë-shërbimit; shërbime snack-bar; marrja me qira e akomodimit
të përkohshëm; rezervime të përkohshme të akomodimit; marrja me qira e tendave; shërbimet
e shtëpive turistike; marrja me qira e ndërtesave të transportueshme; shërbime restoranti udon
dhe soba; shërbime restoranti washoku.
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(210) AL/T/ 2020/233
(220) 25/03/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Svetlana Pejić Gerić
Ibarska
13,
Belgrade
11000,
RS,
RS
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 5
Preparate farmaceutike dhe veterinare;preparate sanitare për qëllime
mjekësore;substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqime për
foshnjet;emplastera, materiale për lidhjen e plagëve;materiale për mbushjen e dhëmbëve dhe
materiale për marrjen e gjurmëve të dhëmbëve;dezinfektuesa;pesticide;fungicide, herbicide.

(210) AL/T/ 2020/292
(220) 16/04/2020
(540)

(551) Marke figure/fjale
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
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(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) 30 Produkte të ëmbëltores, në vecanti ëmbëlsira me fruta; lëpirëse [ëmbëlsirë]; shërbet
[ëmbëlsirë]; karamele të sheqerosura [ëmbëlsirë]; ëmbëlsira të ngjeshura në formë shufre;
jamball në formë shkopi [ëmbëlsirë]; çamçakëz prej xhelatine [ëmbëlsirë]; çamçakëz që
fryhen në formën e flluskave (bubble gume} [ëmbëlsirë]; karamele me fruta [ëmbëlsirë];
karamele në formë tablete [ëmbëlsirë]; karamele të vogla në fomë pilule [ëmbëlsirë];
marshmallou (lloj ëmbëlsire e butë që bëhet me sheqer dhe xhelatinë) [ëmbëlsirë]; ëmbëlsira
të bëra prej sheqeri, në veçanti bonbone dhe lëpirëse

(210) AL/T/ 2020/298
(220) 16/04/2020
(540)

PARKSIDE X 40V TEAM
(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) 7 Vegla elektrike, në veçanti trapanë, që janë vegla elektrike pa kordon; makineri
shpuese; sharra disk që janë vegla elektrike portative; sharra; motosharrë për prerjen e
trungjeve te pemëve; makineri sharrimi; makineri frezimi; freza prerëse për makineri frezimi;
makineri frezimi për tekstile; makineri frezimi për dru; makineri frezimi-shpuese; makineri
frezimi për metalurgji; vegla shtrënguese për mbajtjen e pjesëve të copave gjatë operimit të
makinerisë; vegla shtrënguese për përdorim me vegla të makinerisë; vegla shtrënguese për
përdorim me vegla të makinerisë; vegla shtrënguese që janë pjesë e veglave të makinerisë;
vegla shtrënguese; fshesa me korrent; fshesa elektrike me korrent; fshesa me korrent për
thithjen e lagështirës; fshesa me korrent pa kordon; hekur elektrik për saldim; kompresorë;
makineri saldimi; makineri saldimi elektrike; makineri shkrifëruese [makineri].
9 Aparate dhe instrumente për akumulimin dhe ruajtjen e elektricitetit; bateri;
akumulatorë, elektrik; pajisje karikuese për rikarikimin e pajisjes; karikues.
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(210) AL/T/ 2020/299
(220) 16/04/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e gjelbërt; 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 Peshk, prodhime deti dhe molusqe;mish;produkte të bulmetit, në veçanti krem që
është produkt bulmeti; pije të bëra nga produkte të bulmetit; djath mozzarella në formë
shkopinjsh; qumësht acidofilus; qumësht albumin; qumësht bajameje; qumësht bajameje për
qëllime të kulinarisë; krem artificial; ëmbëlsira që konsumohen mbas vakteve (desserts) me
bazë qumështi artificial; djtah i përzier; djath blu; gjalp; zëvendësues të gjalpit; gjalp me
erëza; krem gjalpi; dhallë; pije të bëra me kos; pije të bëra nga kosi. dhe zëvendësues të
bulmetit;supë dhe lëng mishi, ekstrakte mishi;fruta, kërpudha dhe zarzavate të përpunuara
(duke përfshirë arra dhe perime bishtajore);vezë të shpendëve dhe produkte të vezëve në
veçanti albumin për qëllime të kulinarisë; vezë të konservuara; vezë të thata; vezë rose;
zëvendësues të vezës; e bardha e vezëve; e verdha e vezëve; vezë pule; vezë të lëngshme;
vezë të marinuara në marinadë; vezë të marinuara; e bardha e vezëve në fomë pluhuri; vezë
pluhur; vezë të kriposura; vezë të përpunuara; vezë të thajthit;insekte dhe larva të
përgatitura;vajra dhe yndyrna ushqimore;ushqime të para-paketuara që përbëhen kryesisht
prej prodhimeve të detit;ushqime/gjellë të para-paketuara që përbëhen kryesisht prej
prodhimeve të detit;antipasta të përgatitura që përbëhen kryesisht prej prodhimeve të
detit;ushqime të përgatitura që përbehen kryesisht prej prodhimeve të detit;kekë
peshku;ushqime/gjellë të përgatitura që përbëhen kryesisht prej kekë peshku, zarzavate, vezë
të ziera, dhe supë me lëng mishi (oden);ushqime/gjellë të përgatitura që përbëhen kryesisht
prej peshku;sallata antipastë;byreku i Shepherd-it (lloj byreku me mish të grirë nën një
shtresë pure patateje);pulë e skuqur;bratwurst (lloj salçiçeje derri gjermane);sallatë
cezar;ushqim/gjellë çorbë me mish të grirë dhe fasule me shije djegëse (chili con
carne);ushqim/gjellë çorbë;ushqime/gjellë të gatuara që përbëhen kryesisht prej pule dhe
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xhensen (samgyetang);ushqime/gjellë të gatuara që përbëhen kryesisht prej zarzavatesh të
fermentuara, mish derri dhe tofu (kimchi-jjigae);ushqime/gjellë të gatuata që përbëhen
kryesisht prej mish viçi të skuqur me vaj shumë të nxehtë dhe salcë soje të
fermentuar;ushqime/gjellë të gatuara që përbëhen kryesisht prej pule të skuqur me vaj shumë
të nxehtë dhe të fermentuar me pastë piperi të nxehtë (dak-galbi);ushqime të përgatitura të
bëra nga mishi [me bazë kryesore mishi];ushqime të përgatitura të bëra nga shpendë [me
bazë kryesore shpendësh];ushqime/gjellë që përbëhen kryesisht prej mishi;ushqime/gjellë që
përmbajnë [kryesisht] pulë;ushqime/gjellë që përmbajnë [kryesisht] proshutë
bacon;ushqime/gjellë të përgatitura që përbëhen kryesisht prej kafshë gjahu;ushqimi/gjellë
të përgatitura me mish;sallata me shpendë;pulë zgare (Yakitori);barkë (mish) derri zgare
(samgyeopsal);ushqime/gjellë çorbë e gatshme;proshutë (këmba e mishit të
derrit);shishqebapë;ushqime që konsumohen midis vakteve (snacks) me bazë mishi;ushqime
të përgatitura që përbëhen kryesisht prej qebapi;salçiçe;pudingje me bazë bulmeti;ëmbëlsira
që konsumohen pas një vakti (desserts) të bërë nga prodhime të qumështit .
30 Akull, akullore, kos i ngrirë dhe sorbeto; kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues të tyre; sheqer,
ëmbëlsues natyror, shtresë/veshje dhe mbushje ushqimore të ëmbla, produkte të bletëve;
kokrriza drithërash të përpunuara, niseshte, dhe produkte/mallra të bërë prej tyre, preparate
dhe maja për pjekje; bukë; pasta, kekë, tarta dhe biskota (biskota të ëmbla); shufra ushqimore
me drithëra dhe shufra ushqimore energjike; bonbone (karamele), shufra ushqimore me
karamele dhe çëmçakiza; produkte/mallra të furrës së bukës; ushqime që konsumohen midis
vakteve (snacks) që përbëhen kryesisht prej ëmbëlsirave; çokollatë; pudingje; sufle ëmbëlsira që konsumohen pas një vakti (desserts); ëmbëlsira që konsumohen pas një vakti
(desserts) të përgatitura [ëmbëlsira]; ëmbëlsira që konsumohen pas një vakti (desserts) të
përgatitura [pasta]; ëmbëlsira që konsumohen pas një vakti (desserts) të përgatitura [me bazë
çokollate]; ëmbëlsira që konsumohen pas një vakti (desserts) - pudingje me bazë orizi;
produkte ushqimore që konsumohen midis vakteve (snacks) që përbëhen prej produkte të
drithërave; produkte ushqimore që konsumohen midis vakteve (snacks) të bërë nga miell
patateje; ushqime që konsumohen midis vakteve (snacks) të përgatitura nga misra; ushqime
që konsumohen midis vakteve të prodhuara nga muesli (përzierje drithërash, frutash të thata
dhe arrash); baozi [simite të mbushura]; bibimbap [oriz i përzier me zarzavate dhe mish viçi];
pasta me peta që përmbajnë proshutë; gjevrek/precel (llojë buke e kripur); brioshe; sanduiçe
frankfurter (lloj sanduiçi); burrito - ushqim meksikan; kalcone (lloj pice e palosur në gjysëm);
hamburger me djath (cheeseburgers) [sanduiçe]; chalupas - ushqim meksikan (tortilla të
skuqura me mbushje ushqimore pikante); chimichanga - ushqim meksikan (tortilla e
mbështjellë rreth një mbushjeje me mish dhe shumë e skuqur); patatina të thata të bëra nga
drithëra; masa të vogla brumi të gatuara në avull - ushqim kinez (shumai, i gatuar);
ushqime/çorbë sezonale e gatuar në avull me mish, kërpudha dhe zarzavate (Chow mein);
krekërs të bëra nga drithëra të përgatitura; krekërs me shije mishi; krekërs me shije
zarzavatesh; krekërs me shije barishtesh; krekërs me shije djathi; krekërs me shije erëzash
pikante; krepa; byrek me vezë; pasta/byrek i mbushur me ushqime pikante të ndryshme
(empanadas - ushqim spanjoll/latin); enchiladas (tortilla misri e pjekur dhe e mbështjellë
rreth një përzierje ushqimore pikante); shufra ushqimore me bazë çokollate të gatshme për
konsum; fajitas - ushqim meksikan; pasta të përbëra prej zarzavatesh dhe peshk; ushqime të
përgatitura me bazë orizi; ushqime të përgatitura në formën e picave; ushqime të përgatitura
që përmbajnë [kryesisht] makarona; byrek që përmban mish; byrek me mish; byreqe të
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freskëta; pica të freskëta; byreçka të rrumbullakta me salçiçe të freskëta; kekë orizi i skuqur
me vaj shumë të nxehtë [topokki]; shtresë brumi me vezë (në formë të mbështjellur) që
mbushet me zarzavate ose mish (egg rolls); krekërs me karkalecë deti; misra të skuqur; bageta
të mbushura; makarona që përmbajnë mbushje ushqimore; masa të vogla brumi të gatuara në
avull - ushqim kinez (gioza, i gatuar); simite të mbushura; byrek me zarzavate; krekërs orizi
në formë pete (arare); ushqime/gjellë me bazë orizi; ushqime që përbëhen kryesisht prej
makaronave; misër, i pjekur; sanduiçe të thekur; sanduiçe me djath të thekur; sanduiçe me
djath të thekur me proshutë; shufra ushqimore me bazë drithërash si zëvendësues vakti;
ushqime që konsumohen midis vakteve (snacks) me bazë drithërash; gimbap [ushqim/gjellë
orizi koreane]; byrek me mish të grirë; flapjacks (lloj keku shumë i ëmbël dhe i ngjeshur me
tërshërë); burger që ndodhen në simite; salçiçe të nxehta dhe ketchup në simite të prera dhe
të hapura; kekë meli; sanduiçe hot dog; produkte ushqimore që konsumohen midis vakteve
(snacks) të bëra nga miell drithërash; produkte ushqimore që konsumohen midis vakteve
(snacks) të bëra nga miell orizi; produkte ushqimore që konsumohen midis vakteve (snacks)
të bëra nga miell soje; ushqime që konsumohen midis vakteve (snacks) të bëra nga misri;
ushqime që konsumohen midis vakteve (snacks) të bëra nga misri dhe në formën e pufkave;
ushqime me misër që konsumohen midis vakteve (snacks) dhe të fryra në formë pufke;
produkte ushqimore me drithëra që konsumohen midis vakteve (snacks) me shije djathi;
jiaozi [masa të vogla brumi të gatura në avull dhe të fryra në formë pufke]; canapes (pjesë të
vogla buke ose paste me shtresë/veshje ushqimore pikante); kokoshka (popcorn) të veshura
me karamel me arra të karamelizuara; kimchijeon [petulla të fermentuara me zarzavate]; kekë
orizi i ngjeshur/presuar (chapsalttock); masa të vogla brumi të gatura në avull me karkaleca;
kekë orizi të mbushur me glutinë dhe të mbështjellë me pluhur bizeleje (injeolmi); djath i
mbledhur në formë pufke [ushqime që konsumohen midis vakteve (snacks)]; makarona në
formë tubash të ngushtë (macaroni) me djath; ushqim/gjellë e lëngshme (qull) me kunguj
(Hobak-juk); makarona petë (noodles) të skuqura me vaj shumë të nxehtë me zarzavate
(Japchae); lazanjë; patatina misri me shije të algave të detit; patatina prej misri; patatina misri
me shije zarzavatesh; sallatë me makarona në formë tubash të ngushtë (macaroni); sanduiçe
që përmbajnë fileto peshku; sanduiçe që përmbajnë mish; kulaç i gatuar në avull dhe i
mbushur me mishë të grirë (niku-manjuh); krekërs të mbushura me djath; petulla të holla
(pancakes) me bizele jëshile (bindaetteok); nachos (patatina-pjesë kërce të tortilla);
ushqime/gjellë të gatshme që përmbajnë makarona; sallatë me makarona; okonomiyaki
[petulla të holla (pancakes) pikante japoneze]; ushqime/gjellë me makarona; pasta që
përbëhen prej zarzavatesh dhe mish; pasta që përbëhen prej zarzavatesh dhe shpendë; byrekë;
byrekë që përmbajnë peshk; byrekë që përmbajnë shpendë; byrekë [të ëmbël ose pikant];
byrekë që përmbajnë zarzavate; byrekë që përmbajnë kafshë gjahu; oriz i skuqur me vaj
shumë të nxehtë; petulla të holla (pancakes); pasta pikante; byrek me mish dhe zarzavate i
pjekur në enë të thellë (pot pies); quesadillas - ushqim meksikan (tortilla e ngrohtë dhe e
mbushur me djathë); quiches - ushqim francez (tartë me mbushje ushqimore pikante); ramen
[ushqim/gjellë japoneze me bazë makaronash petë (noodle)]; ravioli; patatina të thata/kërce
prej orizi; ushqime/gjellë orizi të përgatitura; masa të vogla brumi të gatura në avull me oriz;
krekërs orizi; kekë orizi; biskota orizi; sallatë orizi; ushqime që konsumohen midis vakteve
(snacks) me bazë orizi; rissoto - ushqim italian (oriz me lëng mishi); samosas (tarta/byrek në
formë trekëndëshi me shije pikante); sanduiçe; sanduiçe që përmbajnë peshk; sanduiçe që
përmbajnë pulë; sanduiçe që përmbajnë mish viçi të grirë; sanduiçe që përmbajnë sallatë;
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shufra ushqimore me bazë çokollate si zëvendësues të vaktit; byrek me mish derri; senbei
[krekërs orizi]; ushqime që konsumohen midis vakteve (snacks) me susam; ushqime që
konsumohen midis vakteve (snacks) të bëra nga gruri; produkte ushqimore që konsumohen
midis vakteve (snacks) të bëra nga niseshte drithërash; produkte ushqimore që konsumohen
midis vakteve (snacks) të bëra nga miell misri; produkte ushqimore që konsumohen midis
vakteve (snacks) të bëra nga miell paksimadhesh; produkte ushqimore që konsumohen midis
vakteve (snacks) të bëra nga gruri i pasitur; ushqime që konsumohen midis vakteve (snacks)
prej misri të fryra në formë pufke dhe me shije djathi; spageti dhe qofte; ushqime që
konsumohen midis vakteve (snacks) prej gruri të shtypur; ushqime /gjellë me produkte
ushqimore të thërrmuara; sushi; oriz i ëmbël me arra dhe xinxife (yaksik); tabbouleh (lloj
sallate arabe); patatina tacos; tacos - ushqim meksikan (ushqim/gjellë me tortilla të skuqur
që paloset); tamales - ushqim meksikan (ushqim/gjellë me mish me salcë të mbështjellë me
brumë); ushqime që konsumohen midis vakteve (snacks) prej tortilla; patatina prej tortilla;
tortilla; kek orizi tradicional korean [injeolmi]; ushqime të thata dhe të lëngshme që janë të
gatshme për konsum, kryesisht të përbëra prej orizi; ushqime të thata dhe të lëngshme që janë
të gatshme për konsum, kryesisht të përbëra prej makaronash; ushqime në kuti që merren me
vete për drekë (boxed lunces) që përbëhen prej orizi, me mish të shtuar, peshk ose zarzavate;
hot dog (të përgatitur); produkte ushqimore që konsumohen midis vakteve (snacks) pikante
të gatshme për konsum të bëra nga ushqime misri që formohen nëpërmjet shtrydhjes;
ushqime që konsumohen midis vakteve (snacks) që përbëhen kryesisht prej bukë;
ushqime/vakte për drekë të para-paketuara që përbëhen kryesisht prej orizi, dhe gjithashtu që
përfshijnë mish, peshk ose zarzavate; ushqime që konsumohen midis vakteve (snacks) që
përbëhen kryesisht nga drithëra të shtypura; ushqime të përgatitura që përmbajnë [kryesisht]
oriz; patatina me wontons (ushqim kinez - masë e vogël brumi me mbushje ushqimore
pikante); wonton (ushqim kinez - masë e vogël brumi me mbushje ushqimore pikante);
gjevrek/precel (llojë buke e kripur) e butë; patatina të thata/kërce me grur të pasitur; byrek
me shpendë, kafshë gjahu dhe mish; ushqime të mbështjella me bukë/pite të hollë rreth një
mbushjeje [sanduiç]; byreçka me salçiçe të rrumbullakëta; byrekë me mish [të përgatitur];
artikuj ushqimorë të përgatitur në formën e salcave; ushqime të përgatitura me bazë
makaronash; pica [të përgatitura]; ravioli [të përgatitura]; biskota me qepë.
31
Fruta
të
freskëta,
arra,
zarzavate
dhe
barishte.
32 Birrë dhe produkte të birrarisë në veçanti pije me bazë birre, birra me aromë; india pale
ales (IPAs) (lloj birre me aromë); Ales (lloj birre e fermentuar); birra të pasura me
minerale.;pije jo-alkoolike;preparate për përgatitjen e pijeve;lëngje frutash dhe
zarzavatesh;smoothies.
33
Pije alkoolike (përveç birrës); preparate për përgatitjen e pijeve alkoolike.
35 Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikuj ushqimor; shërbime të shitjes me
shumicë në lidhje me artikuj ushqimor; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me birrë dhe
produkte të birrarisë; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pije jo-alkoolike; shërbime
të
shitjes
me
shumicë
në
lidhje
me
pije
jo-alkoolike;
shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me preparate për përgatitjen e pijeve; shërbime të
shitjes me shumicë në lidhje me preparate për përgatitjen e pijeve;
shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues të tyre; shërbime
të shitjes me shumicë në lidhje me kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues të tyre; shërbime të
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shitjes me pakicë në lidhje me preparate alkoolike për përgatitjen e pijeve; shërbime të shitjes
me shumicë në lidhje me preparate alkoolike për përgatitjen e pijeve; shërbime të shitjes me
pakicë në lidhje me pije alkoolike (përveç birrës); shërbime të shitjes me shumicë në lidhje
me pije alkoolike (përveç birrës); shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me birrën dhe
produkte të birrarisë.

(210) AL/T/ 2020/409
(220) 29/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) TRAVEL&TOURS; Al
(591) E BARDHE; E VERDHE FLORIRI; E VERDHE NE KAFE; NGJYRE KAFE
(732) Momentum Group sh.p.k
Rruga Prokop Mima, Zona Kadastrale 3292, Nr Pasurie 107/49+2-N13, Tirane, AL
(740) NDRIÇIM SELBA
Rr. Haxhi Hysen Dalliu, Pall. 8, Shk.2, Kati 4, Ap. 8, Tirane
(511) 39 Transport ajror ; prenotim vendesh për udhëtime; transporti me autobus; transport
me automjete ; organizim i lundrimeve ; dhenia udhëzimeve orientuese me qëllime udhëtimi
; shoqërimi i udhëtarëve ; transport i udhëtarëve ; rezervim transporti ; shërbime transporti
për turne eksplorimi ; organizimi transportit për udhëtime ; jep informacione transporti ;
logjistikë transporti ; marrja e vizave të udhëtimit dhe dokumenteve të udhëtimit për personat
që
udhëtojnë
jashtë
vendit
;
rezervime
udhëtimesh.
41 Rezervim vendesh per shfaqje;organizim turnesh me guida;organizim ngjitje malore me
guida;sherbime
kampingu
per
pushime;sherbime
agjensi
biletarie;
43 Rezervime akomodimi te perkohshem;Rezervime hoteli;sherbime hotelerie;marrja me
qera te perkohshem e ambienteve te banimit;sherbime gjetje akomodimi [hotele, shtepi
pushimesh].
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(210) AL/T/ 2020/417
(220) 01/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E zezë (e zezë fondmentale), Gold (e verdhë e florinjtë)
(732) DONILDA SHURBI
Rruga
''
Brigada
VIII'',
Tiranë,
(740) GRETA NELI
Rruga '' Faik Konica'', Yzberisht, Kashar, Tiranë
(511) 35 Reklamat, Menaxhim Biznesi, Administrim Biznesi, Sherbime Zyre.

(210) AL/T/ 2020/479
(220) 17/06/2020
(540)

(551) Marke figure/fjale
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)

AL

Buletini i Pronësisë Industriale

(526 ) RADIO; 108FM
(591) blu; e zezë; e gjelbërt
(732) Scan sha
Rr.
Aleksander
Moisiu
ish
(740) Denisa Shtino
Rr. Aleksander Moisiu ish Kinostudio Tirane
(511) 38 Radio transmetim

Kinostudio
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Tirane,

AL

(210) AL/T/ 2020/498
(220) 22/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) studio
(591) blu; e bardhë; e zezë
(732) Acme studio sh.p.k
Rruga Komuna e Parisit, numer pasurie 8/422-N11, zona kadastrale 8270, Tirane, AL
(740) NDRIÇIM SELBA
Rr. Haxhi H. Dalliu, Pall. 8, Shk. 2, Kati 4, Ap. 8, Tirane
(511) 16 borde reklamash prej letre ose kartoni;albume / libra shenimi;almanakët;pankarta
lajmerimi [shkrimi];banderola letre : shirita barkodi;printim projekti / plani;mbështjellës
shishe letre ose kartoni;katalogë;flamuj letre;fletushka;dosje për letra / mbeshtjellese për
letra;formularë, të shtypur;printime grafike;paraqitje grafike;riprodhimet grafike;kartolina
urimi;ekzemplarë të shkrimit të dorës për kopjim;manuale [manualet];fotografi [të
shtypura];fotografi;kartolina;postera;kupona te printuar;sende të printuara me
shtypshkrim;botime të shtypura;grupe printimi, [portokolle zyre] të lëvizshme;printime te
ndryshme;printime
[gdhendje];prospekte.
35 shërbime agjencie reklamash;shpërndarja e materialeve reklamuese;shpërndarje
mostrash;shërbime treguese me qëllim reklamimi;shërbime fotokopjuese;marrja me qira e
makinave fotokopjuese;botimi i teksteve të publicitetit;shkrimi i teksteve të publicitetit.
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(210) AL/T/ 2020/545
(220) 14/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Group
(591) gri; e kuqe; e zezë; e bardhe me te gjithe nuancat e tyre.
(732) Hysenbelliu Group
Rr
''Panorama'',
Kulla
Biznesit,
Kodi
Postar
(740) Brisida Ademaj
Rr ''Panorama'', Kulla Biznesit, Kodi Postar 1016, Tiranë
(511) 35 Menaxhim dhe administrim biznesi

(210) AL/T/ 2020/572
(220) 16/07/2020
(540)

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

1016.,

AL
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(591) Blu; e bardhë
(732) BAULED sh.p.k
Durres,
Fushe
Kruje,
Lagjia
Hasan,
zona
kadastrale
nr.1934.,
AL
(740) Zamir Stojku
Fushe Kruje, Zamir Stojku, Lagjia Hasan.
(511) 9 Aparatura dhe instrumente për sjelljen, ndezjen, transformimin, akumulimin,
rregullimin dhe kontrollin e energjisë: akumulatorë elektrikë ;adaptorë elektrikë ;bateri për
ndriçim ;bateri elektrike ;furnizues baterish ;kuti degëzimesh elektrike
;fener,
dritëza;instrumentet e kontrollit të bojlerit ;kabllo elektrike ;çelës elektrik ;furnizues për
akumulatorët elektrikë ;mbështjellës elektrik ;ndërprerës qarku ;mbyllës qarku;përcjellës
energjie;lidhëse për linjat elektrike;lidhës elektrike ;kontakte elektrike;panelet kontrolli të
energjisë elektrike;konvertues elektrikë ;bashkues elektrik/ lidhës elektrik;mbështjellës për
priza elektrike ;përçuesve të energjisë elektrike;rregullator të ndriçimit të dritës;dioda që
lëshojnë dritë [LED] ;çakëll ndriçimi ;kufizuesit e energjisë elektrike;spina elektrike
;rregullatorët e ndriçimit fazor;çelsa elektrikë;prizë elektrike;tela elektrike ;lidhës teli.
11 llamba laboratori;oxhaqe llambash ;qelqe llambash;globe për llamba ;korniza llambash
;reflektor llambash ;abazhurë llambash;llamba elektrike ;llamba;mbajtëse abazhurësh ;fenerë
për ndriçim;poça ndriçimi;poça ndriçimi elektrik ;difuzor drite ;projektues drite ;aparate
ndriçimi LED ;aparate dhe instalime ndriçimi;aparate ndriçimi për automjete ;drita për
automjete ;drita elektrike për raste festimesh ;filamente elektrike.

(210) AL/T/ 2020/598
(220) 28/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E ZEZE; E BARDHE; E KUQE
(732) CityStats shpk
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Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika 1, Ndertesa nr.43, Tirane, AL
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pall. Ndregjoni, Kati.6, Ap.36, Linze, Tirane
(511) 35 350018 menaxhimin e biznesit dhe konsulencën e organizatës; 350062 konsulencë
profesionale të biznesi; 350114 shërbime të ndërmjetesimit tregtar; 350061 menaxhimi i
skedarëve të kompjuterizuar; 350159 shërbime të lobimit tregtar; 350096 administrimi
tregtar i licensimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 350039 reklamimi/publiciteti;
350106 marketing; 350051 kerkime marketing; 350049 modelimi për reklamim ose
promovim të shitjeve; 350071 shërbimet e telemarketingut; 350036 konsulence organizatash
biznesi.
36 360011 sherbime brokerimi financiar

(210) AL/T/ 2020/599
(220) 28/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) beauty bio products
(591)
(732) Vigan group shpk
Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika 1, Ndertesa 43, nr.26 Tirane, AL
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pall. Ndregjoni, Kati.6, Ap.36, Linze, Tirane
(511) 3 përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës; parfume; shampo; përgatitje per
rruajtje; produkte antidjerse [tualeti]
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(210) AL/T/ 2020/600
(220) 28/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë; e bardhë
(732) Vigan group shpk
Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika 1, Ndertesa nr. 43, Tirane, AL
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pall. Ndregjoni, Kati.6, Ap.36, Linze, Tirane
(511) 35
shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; shërbimet e agjenisë së
reklamimit/ shërbime të agjensisë së reklamimit; menaxhimin e biznesit dhe konsulencën e
organizatës; konsulencë profesionale të biznesit; shërbime të ndërmjetesimit tregtar;
menaxhimi i skedarëve të kompjuterizuar; shërbime të lobimit tregtar; administrimi tregtar
i licensimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; reklamimi/publiciteti; marketing;
kerkime marketing; modelimi për reklamim ose promovim të shitjeve; promovimi i shitjeve
për
të
tjerët;
shërbimet
e
telemarketingut
36 sherbime brokerimi financiar; punët e pasurive të paluajtshme; shërbimet e agjensive
të pasurive të patundshme; brokerimi i pasurive të paluajtshme

Buletini i Pronësisë Industriale

42

(210) AL/T/ 2020/633
(220) 11/08/2020
(540)

DREAM PHARMA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) PHARMA
(591)
(732) DREAM PHARMA SHPK
Rruga Teodor Keko, Pallati Ales Construction, Shk.2. ap.2. 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 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 shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare
dhe furnizimet mjekësore; shërbime të shitjes me shumice për përgatitjet farmaceutike,
veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; 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; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; shpërndarja e mostrave;
reklamimi / publiciteti; marredheniet me publikun.
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(210) AL/T/ 2020/642
(220) 13/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
(526 )
(591) e bardhë; gri; e kuqe; e zezë
(732) Amvyx SA
6, Konstantinoupoleos str, 164 52 Argyroupoli. Athens, Greece,
(740) Eni KALO
Rruga e Kavajes, Ndertesa 27/1, Kati 5-te P.O.Box 235, Tirane, Shqiperi
(511) 33 Pije alkoolike, përvec birrave;preparate alkoolike për prodhimin e pijeve.

(210) AL/T/ 2020/652
(220) 14/08/2020
(540)

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

GR
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(526 )
(591) e kuqe; e verdhë; e gjelbër; bojëqielli; blu e errët; lejla; e zezë; bezhë; rozë
(732) 4 STINET
Tirane
Tirane
TIRANE
NIKOLLA
LENA
102,
AL
(740) INA KODRA
RR.''DRITAN HOXHA'', PLL.''NORD KONSTRUKSION'', KATI 5, AP.46, TIRANE
(511) 41 perfshin sherbime qe perbehen nga te gjitha format e arsimimit ose trajnimit,
sherbime qe kane per qellim kryesor argetimin ose rekreacionin e njerezve, si dhe
prezantimin e veprave te artit pamor ose letersise tek publiku per qellime kulturore dhe
edukimi;organizimin e ekspozitave per qellime kulturore dhe edukative,organizimi dhe
mbajtja e konferencave, kongreseve dhe simpoziumeve;sherbime te perkthimit dhe
interprentimit te gjuhes;botimi i librave dhe teksteve, pervec teksteve publicitare;sherbime te
reportereve te lajmeve, raportim fotografik;fotografi;drejtimi i filmit dhe sherbimit te
prodhimit, me perjashtim te filmave reklamues; zoologjike, galeri arti dhe muze;shërbime të
trajnimit sportive dhe palester; trajnimi i kafshëve; shërbime të lojrave në internet; shërbime
të lojrave të fatit, organizimi i llotarive; shërbimet e rezervimit dhe prenotimit të biletave për
ngjarje argëtuese, edukative dhe sportive; shërbime të caktuara të shkrimit, për shembull,
skenari i shkrimit, shkrimi i këngëve.

(210) AL/T/ 2020/659
(220) 17/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e zezë
(732) LISION XHANGO
Rruga
''Ferit
Xhajko'',
Godina
(740) NDRIÇIM SELBA
Rr. Haxhi H. Dalliu, Pall. 8, Shk. 2, Kati 4, Ap. 8, Tirane

nr.3,

Tirane,

AL
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(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;preparate 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 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 ngjyrosje trupi
me qëllime kozmetike;locione për qëllime kozmetike;vajra për qëllime kozmetike;pomada
për qëllime kozmetike;preparate kundër rrezeve të diellit [kozmetikë];indet te mbushura
paraprakisht me locione kozmetike [peceta me locione kozmetikë]

(210) AL/T/ 2020/660
(220) 18/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) LIFE TECHNOLOGIES
(591) e kuqe; gri
(732) E v i t a Shpk
Autostrada Tirane-Durres, Km.8, Rruga "Paralele", Ndertese Private, 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 Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të internetit
të produkteve si: aparatura, produkte dhe materiale dentare, materiale dhe instrumenta
mjeksore dhe farmaceutike, barna, produkte kozmetike, pajisje mjeksore dhe laboratorike,
preparate sanitare për qëllime mjekësore, ushqime dietike dhe substanca të përshtatshme për
përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqime për foshnja, dieta plotësuese për njerëzit dhe
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kafshët, pajisje fizioterapeutike dhe ortopedike; organizimi i panaireve tregtare për qëllime
komerciale ose reklamuese; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose
reklamuese; demonstrim i mallrave;
dizenjimi i materialeve reklamuese;
shpërndarjen e materialit reklamues; shërbimet e pekspozimit për qëllime reklamimi;
studime tregu; reklamim / publicitet; shërbimet e agjencisë së reklamave / shërbimet e
agjencive publicitare; Dhenie me qira e hapësirave reklamuese; shërbime këshillimore për
menaxhimin e biznesit; konsulencë profesionale të biznesit; informacion mbi biznesin;
informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe
shërbimeve; shërbime të ndërmjetësimit komercial; shërbimet e lobimit komercial;
hulumtim marketingu; marketing; modelim për reklamim ose promovim të shitjeve;
sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; organizimi i
shfaqjeve të modës për qëllime promocionale; prezantimi i mallrave në media komunikimi,
për qëllime të shitjes me pakicë; promovimin e mallrave dhe shërbimeve përmes
sponsorizimit të ngjarjeve sportive; marrëdhëniet me publikun; dhenie me qira materiale
publicitare; promovimin e shitjeve për të tjerët; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e
mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; asistencë për menaxhim komercial apo
industrial.
37 Instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e makinerive; informacione riparimi; sterilizim i
instrumenteve mjekësore; instalimin dhe riparimin e pajisjeve të ngrirjes; rindërtimin e
makinave
që
janë
konsumuar
ose
pjesërisht
të
shkatërruara.
44 Shërbime dentare;shërbime mjeksore;shërbime veterinare;shërbime të kujdesit për
bukurinë e qenieve njerëzore dhe kafshëve;stomatologji; këshilla shëndetësore; ndihmë
mjekësore; dhenie qira e pajisjeve mjekësore; këshilla mjekësore për individët me aftësi të
kufizuara; shërbimet e analizave mjekësore për qëllime diagnostikuese dhe trajtimi të
ofruara nga laboratorët mjekësorë; shërbimet e mamive; shërbimet e okulistëve;
shërbimet ortodontike; këshilla te farmacisë; fizioterapi / terapi fizike; operacion plastik;
shërbimet e një psikologu

(210) AL/T/ 2020/661
(220) 18/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
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(300)
(526 ) D E N T
(591) e zezë; e verdhë; gri
(732) Muammer Çatal
Lagjja Kongresi Elbasanit, rruga Koço Brisku, pallati nr.34, kati 2, Elbasan – 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 Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të internetit
të produkteve si: aparatura, produkte dhe materiale dentare, produkte mjeksore dhe
farmaceutike, ilace, produkte kozmetike, pajisje mjeksore dhe laboratorike, preparate
sanitare për qëllime mjekësore, ushqime dietike dhe substanca të përshtatshme për përdorim
mjekësor dhe veterinar, ushqime për foshnja, dieta plotësuese për njerëzit dhe kafshët, pajisje
fizioterapeutike dhe ortopedike; shërbime të ndërmjetësimit komercial; prezantimi i mallrave
në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime prokurimi për të tjerët
[blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale ose reklamuese; marketing; demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim
komercial apo industrial; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e
produkteve
dhe
shërbimeve.
44 Shërbime te klinikës mjekësore dhe shërbimet e analizave mjekësore për qëllime
diagnostikuese dhe trajtimi të ofruara nga laboratorët mjekësorë, siç janë ekzaminimet me
rreze x dhe marrja e mostrave të gjakut; shërbime të analizave mjekësore për qëllime
diagnostikuese dhe trajtimi të ofruara nga laboratorët mjekësorë; shërbime spitalore;
shërbime të mjekësisë alternative; kujdes shëndetësor; shërbime të qendrës shëndetësore;
këshillim shëndetësor; shërbime të bankës së gjakut; shërbime stomatologjike; shërbime të
fekondimit in vitro ; implantimi i flokëve; vizitë në shtëpi per kujdesin infermieror;
shërbime bankare të indeve njerëzore; shërbimet e klinikës mjekësore; Dhenija me qira e
pajisjeve mjekësore; ekzaminim mjekësor; shërbimet e mamisë; infermieria, mjekësore;
shërbime optike; shërbime ortodontike; këshilla për farmaci; operacion plastik; përgatitja
e recetave nga farmacistët; shërbimet e një psikologu; shërbimet e telemjekësisë.

(210) AL/T/ 2020/671
(220) 20/08/2020
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale/
(300)
(526 )
(591) blu; e bardhë
(732) Abu Dhabi National Oil Company
ADNOC Headquarters Corniche PO Box 898 Abu Dhabi, AE, AE
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 1 Substanca kimike, materiale kimike dhe përgatitje kimike, dhe elementë natyrorë;
produkte kimike, substanca dhe përgatitje për përdorim në industri dhe në proceset
industriale ose prodhuese, në pylltari, në bujqësi, në kopshtari, në shkencë dhe në fotografi;
rrëshira artificiale dhe sintetike të papërpunuara; rrëshira artificiale dhe sintetike; plastika të
papërpunuara; plastika në formën e pudrave, lëngjeve dhe pastave; plehra fertilizues; plehra
organike natyrale dhe artificiale; përbërje për shuarjen e zjarrit; preparate zjarrduruese;
substanca kalitëse; preparate kimike për saldim ose ngjitje; substanca kimike për ruajtjen e
produkteve ushqimore; ngjitësa; substanca ngjitëse dhe çimento të përfshira në klasën 1;
gazra të përfshirë në klasën 1; amoniak; kripëra amoniake; amoniak për qëllime industriale;
amoniak ujor për qëllime industriale; katalizatorë gazi sintetikë për përdorim në prodhimin
e amoniakut dhe funksionimin e impiantit; squfur [material jo metalik]; squfur [mineral jo
metalik]; dioksid squfuri; acid sulfurik dhe sulfuror; eter sulfurik; agjent anti-sulfurizues për
bateritë; lule squfuri për qëllime kimike; substanca rregjëse; rrëshira ureje të papërpunuara
dhe rrëshirë formaldehide të uresë; ngjitësa të përdorur në industri; shpërndarës të vajit;
kimikate për ndarjen e vajit; vajra dhe lëngje hidraulike; vajra dhe lëngje transmetimi; aditivë
(shtesa) kimikë për lëndë djegëse, lubrifikantë, benzinë, shfarosëse kërpudhash, insekticide,
shfarosëse barërave të këqia dhe lëndëve të shpimit; përzierje lëngjesh për shpime; preparate
kundër ngrirjes dhe për largimin e akullit; ftohësa për motorin; lëngje për shuarje; lëngje për
përdorim në punimin e metaleve; lëngje për transferimin e nxehtësisë; lëngje për amortizim;
lëngje për frenat; ujëra të acidifikuar për rimbushjen e akumulatorëve dhe baterive; solucione
kundër shkumëzimit për akumulatorët dhe bateritë; ujë i distiluar; anti-ndotësa; substanca
kundër krijimit të koreve; substanca anti-përplasje për motorët me djegie të brendshme;
preparate diagnostikuese për qëllime shkencore; materiale dhe mjete komunikimi (media)
për filtrim; preparate fiksuese; preparate për kursimin e karburantit; ruajtësa murature përveç
bojërave; preparate prej mikroorganizmash, ku asnjë prej tyre nuk është për përdorim
mjekësor ose veterinar; preparate të hedhjes në forma; agjentë tensio-aktivë; kompozime për
riparimin e gomave; preparate vullkanizuese; kimikate anti-mjegull për dritaret; kimikate
kundër heqjes së lustrës për dritare; lëngje transmisioni automatike.
4 Lubrifikantë dhe graso industriale, dylle dhe lëngje; vajra dhe graso industriale;
lubrifikantë dhe graso lubrifikuese; lubrifikantë për shpime; vajra dhe graso lubrifikuese;
vajra lubrifikuese për aparate automobilistike; përbërje thithëse, lagështuese, shtrirëse dhe
lidhëse për pluhurin; preparate për largimin e pluhurit; karburante dhe ndriçuesa; karburante
(përfshirë gazin dhe benzinën); karburant ndriçues; gaz për ndriçim; ashkla druri për ndriçim;
qirinj dhe fitila për ndriçim; benzinë motorike; vajra motori, vajra ingranazhesh, vajra
lubrifikuese për rrotat; vajra pilotimi përfundmitar të automjeteve industriale; vajra të
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motorave të automjeteve; karburante për aviona; naftë bruto; vaj bazë; vaj gazi; vaj që
përdoret si karburant; vaj që përdoret si karburant industrial; gaz i lëngshëm i naftës; produkte
pune metalike që kanë veti lubrifikuese; lëngje prerëse; vazelinë për qëllime industriale; vajra
prerëse; lubrifikantë, domethënë, lëngje bluarëse; lëngje prerëse; preparate lidhëse për lëndët
djegëse të ngurta; lubrifikantë shpimi; lubrifikantë për përdorim në përpunimin e metaleve;
vajra për t’u përdorur me vegla makinerish; vajra për përpunimin e metaleve; aditivë (shtesa)
jo kimikë për vajrat dhe lëndët djegëse; aditivë (shtesa) jo-kimike për karburantin motorik;
karburant benzeni; biokarburante; dyll industrial; dyll (material i papërpunuar); qirinj, fitila
qirinjsh; fitila për ndriçim; naftë.

(210) AL/T/ 2020/672
(220) 20/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu; e bardhë
(732) Abu Dhabi National Oil Company
ADNOC Headquarters Corniche PO Box 898 Abu Dhabi, AE, AE
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 1 Substanca kimike, materiale kimike dhe përgatitje kimike, dhe elementë natyrorë;
produkte kimike, substanca dhe përgatitje për përdorim në industri dhe në proceset
industriale ose prodhuese, në pylltari, në bujqësi, në kopshtari, në shkencë dhe në fotografi;
rrëshira artificiale dhe sintetike të papërpunuara; rrëshira artificiale dhe sintetike; plastika të
papërpunuara; plastika në formën e pudrave, lëngjeve dhe pastave; plehra fertilizues; plehra
organike natyrale dhe artificiale; përbërje për shuarjen e zjarrit; preparate zjarrduruese;
substanca kalitëse; preparate kimike për saldim ose ngjitje; substanca kimike për ruajtjen e
produkteve ushqimore; ngjitësa; substanca ngjitëse dhe çimento të përfshira në klasën 1;
gazra të përfshirë në klasën 1; amoniak; kripëra amoniake; amoniak për qëllime industriale;
amoniak ujor për qëllime industriale; katalizatorë gazi sintetikë për përdorim në prodhimin
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e amoniakut dhe funksionimin e impiantit; squfur [material jo metalik]; squfur [mineral jo
metalik]; dioksid squfuri; acid sulfurik dhe sulfuror; eter sulfurik; agjent anti-sulfurizues për
bateritë; lule squfuri për qëllime kimike; substanca rregjëse; rrëshira ureje të papërpunuara
dhe rrëshirë formaldehide të uresë; ngjitësa të përdorur në industri; shpërndarës të vajit;
kimikate për ndarjen e vajit; vajra dhe lëngje hidraulike; vajra dhe lëngje transmetimi; aditivë
(shtesa) kimikë për lëndë djegëse, lubrifikantë, benzinë, shfarosëse kërpudhash, insekticide,
shfarosëse barërave të këqia dhe lëndëve të shpimit; përzierje lëngjesh për shpime; preparate
kundër ngrirjes dhe për largimin e akullit; ftohësa për motorin; lëngje për shuarje; lëngje për
përdorim në punimin e metaleve; lëngje për transferimin e nxehtësisë; lëngje për amortizim;
lëngje për frenat; ujëra të acidifikuar për rimbushjen e akumulatorëve dhe baterive; solucione
kundër shkumëzimit për akumulatorët dhe bateritë; ujë i distiluar; anti-ndotësa; substanca
kundër krijimit të koreve; substanca anti-përplasje për motorët me djegie të brendshme;
preparate diagnostikuese për qëllime shkencore; materiale dhe mjete komunikimi (media)
për filtrim; preparate fiksuese; preparate për kursimin e karburantit; ruajtësa murature përveç
bojërave; preparate prej mikroorganizmash, ku asnjë prej tyre nuk është për përdorim
mjekësor ose veterinar; preparate të hedhjes në forma; agjentë tensio-aktivë; kompozime për
riparimin e gomave; preparate vullkanizuese; kimikate anti-mjegull për dritaret; kimikate
kundër heqjes së lustrës për dritare; lëngje transmisioni automatike.
4 Lubrifikantë dhe graso industriale, dylle dhe lëngje; vajra dhe graso industriale;
lubrifikantë dhe graso lubrifikuese; lubrifikantë për shpime; vajra dhe graso lubrifikuese;
vajra lubrifikuese për aparate automobilistike; përbërje thithëse, lagështuese, shtrirëse dhe
lidhëse për pluhurin; preparate për largimin e pluhurit; karburante dhe ndriçuesa; karburante
(përfshirë gazin dhe benzinën); karburant ndriçues; gaz për ndriçim; ashkla druri për ndriçim;
qirinj dhe fitila për ndriçim; benzinë motorike; vajra motori, vajra ingranazhesh, vajra
lubrifikuese për rrotat; vajra pilotimi përfundmitar të automjeteve industriale; vajra të
motorave të automjeteve; karburante për aviona; naftë bruto; vaj bazë; vaj gazi; vaj që
përdoret si karburant; vaj që përdoret si karburant industrial; gaz i lëngshëm i naftës; produkte
pune metalike që kanë veti lubrifikuese; lëngje prerëse; vazelinë për qëllime industriale; vajra
prerëse; lubrifikantë, domethënë, lëngje bluarëse; lëngje prerëse; preparate lidhëse për lëndët
djegëse të ngurta; lubrifikantë shpimi; lubrifikantë për përdorim në përpunimin e metaleve;
vajra për t’u përdorur me vegla makinerish; vajra për përpunimin e metaleve; aditivë (shtesa)
jo kimikë për vajrat dhe lëndët djegëse; aditivë (shtesa) jo-kimike për karburantin motorik;
karburant benzeni; biokarburante; dyll industrial; dyll (material i papërpunuar); qirinj, fitila
qirinjsh; fitila për ndriçim; naftë.
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(210) AL/T/ 2020/678
(220) 27/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë; e bardhë
(732) Aldo Hako (PF)
Rr.e
Elbasanit,
Park
Gate,
18/3,
Tiranë,
AL
(740) Reada Lemnusha
Rr.e Elbasanit, Park Gate, 18/3, Tiranë
(511) 35
Marketing; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
42 Shërbim shkencor dhe dizajn; analiza industriale; kërkim shkencor industrial; kontroll
cilësie dhe shërbim autentik; dizajn dhe zhvillim hardware dhe software.

(210) AL/T/ 2020/680
(220) 27/08/2020
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) H2O
(591) blu; bojëqielli
(732) 3-SH shpk
FIER
1
MAJ,
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4
(511) 32 Uje mineral dhe i gazuar, pije të tjera jo alkoolike freskuese.

52

AL

(210) AL/T/ 2020/681
(220) 28/08/2020
(540)

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

BA
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(210) AL/T/ 2020/721
(220) 11/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Authentic Pastry& Bakery Tirane
(591) e bardhë; e zezë
(732) PASTEL GROUP
Tirane Farke Selite, Rruga Selite e Vjeter, prane Kopshtit Botanik, pallati BRARI, PASURIA
ME NR.146/37-n3 ZONE KADASTRALE NR.3292, KATI I 1, Nr 2/1, AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1
(511) 30 Embëlsira; biskota; brumë tortë; karamele; dekorime karamele për ëmbëlsira;
çokollatë; dekorime me çokollatë për ëmbëlsira; pije me bazë kakao; pije me bazë kafeje;
krem karamel; akullore; aromatizues vanilje për qëllime kuzhine;Artikuj ushqimore, me
origjine bimore per konsum, lende ndihmese per aromatizimin e ushqimeve; Dritherat per
konsumim
nga
njerezit,
si
dhe
ciflat
e
tersheres.
35 Menaxhimi biznesi, administrim bisnesi, tregti on line me shumice dhe pakice te
produkteve
te
brumit
dhe
embelsirave.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; Shërbime restoranti; Strehim i
përkoshëm; Kafene; Ushqime dhe pije për katering; Shërbime restoranti me vetë-shërbim;
Shërbime të kafeterisë; Shërbime të ushqimeve të lehta dhe të shpejta (Snack-bar).
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(210) AL/T/ 2020/751
(220) 18/09/2020
(540)

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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(210) AL/T/ 2020/752
(220) 18/09/2020
(540)

ONE BASIC
(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/ 2020/753
(220) 18/09/2020
(540)

MORE 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/ 2020/754
(220) 18/09/2020
(540)

ONE START
(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

Buletini i Pronësisë Industriale

58

(210) AL/T/ 2020/755
(220) 18/09/2020
(540)

ONE 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/ 2020/756
(220) 18/09/2020
(540)

ONE MORE 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/ 2020/758
(220) 18/09/2020
(540)

ONE START 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/ 2020/759
(220) 18/09/2020
(540)

ONE 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/ 2020/760
(220) 18/09/2020
(540)

START 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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