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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

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
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Cook Islands / Ishujt Kuk
Costa Rica / Kosta Rika
Cote d’Invore / Bregu I Fildishte
Croatia / Kroacia
Cuba / Kuba
Cyprus / Qipro
Czech Republic / Republika Çeke
Denmark / Danimarka
Djibouti / Xhibuti
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
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CR
CI
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
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Japan / Japonia
Jordan / Jordania
Kazakhstan / Kazakistani
Kenya / Kenia
Kiribati / Kiribati
Korea / Korea
Kyrguzstan / Kirgistan
Kwait / Kuvaiti
Laos / Laosi
Latvia / Letonia
Lebanon / Libani
Lesotho / Lesoto
Liberia / Liberia
Macau / Makau
Madagascar / Madagaskari
Malawi / Malavi
Malaysia / Malaizia
Maldives / Maldives
Mali / Mali
Malta / Malta
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
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JP
JO
KZ
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

Buletini i Pronësisë Industriale

Philippines / Filipine
Poland / Polonia
Portugal / Portugalia
Qatar / Katari
Republik Of Moldova / Republika e Moldavise
Romania / Rumania
Russian Federation/Federata Ruse
Rwanda / Ruanda
Saint Helena / Shen Helena
Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis
Saint Lucia / Shen Lucia
Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet
Samoa / Samoa
San Marino / San Marino
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
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PH
PL
PT
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
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United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise
United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes
Uruguay / Uruguai
Uzbekistan / Uzbekistani
Vanuatu / Vanuatu
Vatican / Vatikani
Venezuela / Venezuela
Vietnam / Vietnami
Virgin Islands / Ishujt Virxhin
Yemen / Jemeni
Yugoslavia / Jugosllavia
Zaire / Zaireja
Zambia / Zambia
Zimbabwe / Zimbabve
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TZ
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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(210) AL/T/ 2017/240
(220) 06/03/2017
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) easy open; 100g; café; ®; МЕШАНИЦА НА ПЕЦЕНО МЕЛЕНО КАФЕ.
(591) e zezë; e kuqe; e verdhë; e artë; kafe e erët; kafe e çelur.
(732) DROGA KOLINSKA DOOEL Skopje
Šar
Planina
No.
6,1000
Skopje,
Republic
of
Macedonia,
(740) Vladimir NIKA
Bul. Gj.Fishta Pall.1 Jeshil prane Shallvareve, Kati 6, Ap. 16, Tirane
(511) 30 Kafe.

MK

(210) AL/T/ 2017/682
(220) 01/08/2017
(540)

StreamOn
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 30 2017 002 628.5 03/02/2017 DE
(526 )
(591)
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee
140,
Bonn
(740) Krenar LOLOCI
Rr. "Dëshmorët e 4 Shkurtit", Pall.1/2, Kati 1, Tiranë
(511)

53113,

Germany,

DE
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(210) AL/T/ 2019/863
(220) 26/09/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ELECTRONICS
(591)
R:35;
G:69;
B:114
R:5; G:4; B:71
(732) BNT Electronics shpk
Bulevardi Zhan D'Ark, Ndertesa 32, Hyrja 16, Kati 2, Apartamenti 1, Tirane, AL
(740) Jovan Bojdani
Bulevardi Zhan D'Ark, Ndertesa 32, Hyrja 16, Kati 2, Apartamenti 1, Tirane
(511) 42 Hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve hardware dhe software kompjuterikë
44 Shërbimet mjekësore

(210) AL/T/ 2020/342
(220) 07/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) living foods
(591) bardhë; jeshile; e zezë;
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(732) Pemla shpk
Rruga Siri Kodra, Zona kadastrale nr.8340, numer pasurie 9/257, 1017, Tirane, AL
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pall. Ndregjoni, Kati.6, Ap.36, Linze, Tirane
(511) 40 Ngrirje ushqimesh; ruajtje të ushqimit dhe pijeve; shtrydhje frutash; përpunim vaji

(210) AL/T/ 2020/354
(220) 12/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Power, Electrification, Construction, sh.p.k
(591) jeshile; e kuqe; portokalli
(732) EnBi Power shpk
Rruga e Kavajes, Qendra 100 Vitrinat, Kulla 2, Kati 3, Tirane, AL
(740) Suela Zenelaj
Rruga e Kavajes, Qendra 100 Vitrinat, Kulla 2, Kati 3, Tirane
(511) 6 Pllaka lidhjeje;Rrymat prej metali;Shtylla metalike për transmetimin e energjisë
elektrike;Shtylla prej metali e fiksueshme;Mbajtëse metali për trajtimin e ngarkesave;Metal
kundër fërkimit;mbajtëse metali për transportim ngarkesash;Materiale përforcimi prej metali
për beton;Ndalues dritaresh prej metali;Ndalues dere prej metali;Pllaka dyshemeje prej
metali;Shufra metali për kangjella;pllaka metali te armuara;Kapakë kutish prej metali;Pllaka
hekuri;Fllanxha dhe qafore prej metali;Lidhje kablli joelektrik prej metali;Nyje kablli prej
metali joelektrike;Spesorë;tubacione dhe tube për instalime qendrore ngrohjeje;Shtylla prej
metali për ndërtime;Mbulesë prej metali e qosheve të çative;Krahë prej metali për tuba;Dyer
prej metali;Kllapa dhe çengela prej metali;grile per dritare;Pllaka bashkuese dhe
binarë;Frena metali për ndërtim;Kafaz shkallësh prej metali;Shtrëngues dritaresh prej
metali;Binarë prej metali;Armatura prej metali për dritare;Armatura prej metali për
ndërtim;Grilla prej metali;Grila dritaresh prej metali;Grila dyersh prej metali;Trarë dhe pjesë
shkalle prej metali;Ndërtime të transportueshme prej metali,;Shkallë prej metali;Portë oborri
prej metali;Grumbullime fletësh prej metali;Platforma mbi shtylla prej metali;Shtresa të
jashtme muri prej metali;Qoshe prej metali për ndërtim;Pjesë gardhi prej metali;Shtresa të
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brendshme prej metali në ndërtim;Shtylla prej metali për ndriçim;Tavane prej
metali;Dysheme prej metali;Mbrojtëse metali për konstruksion dhe ndërtim;Pllaka prej
metali per tavane;Perçina prej metali;, porta prej metali;Panele dere prej metali;Trarë
horizontalë prej metali;Trarë prej metali;Platforma parafabrikate prej metali;Shenja,
jondriçuese dhe jomekanike, prej metali
për rrugë;Korda prej teli për lidhje
tensioni;Kontenierë paketimi prej metali;Kapanone prej metali;Çati prej metali;Kapuçe prej
metali;Armatura prej metali për tubacione ajri të kompresuar;Materiale përforcimi prej
metali për ndërtim;Materiale ndërtimi prej metali;Blloqe shtrimi prej metali;shufra prej
metali per saldim;Korniza dritaresh prej metali;Pllaka prej metali për ndërtim;Pllaka prej
metali për shtrimin e dyshemesë;skelete metali për Ndërtim;Kasa dere prej metali;Korniza
dere prej metali;Ulluqe prej metali;Pjesë ndarëse prej metali;Ndërtime prej metali;profile
prej metali;Dritare prej metali;grila per dyer;Mbulesa çatish prej metali;Çengela për pllaka
me pjese metalike;Shkallë ecjeje prej metali;Shkallë prej metali;Shtylla prej metali për linja
elektrike;Gardhe prej metali;Tabela prej metali;Borde ndërtimi prej metali;Panele ndërtimi
prej metali;Armatura dere prej metali;Tubacione metali për ventilim dhe instalime ajri të
kondicionuar;Fletë prej metali për amballazhim dhe paketim;Parete ndarëse prej
metali;kunetat e rrugës prej metali;pllaka prej metali për ndërtim;mbulese cative prej metali
duke përfshirë qelizat fotovoltaike;parmake
prej metali;veshje e metaleve për
ndërtim;formacione
prej
metali
për
ndërtim;çisterna
prej
metali.
9 Pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve; Veshje për mbrojtje nga
aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; Pajisje kundër interferencave elektrike; Transformatorë
elektrikë; Kuti shpërndarjeje elektrike; Alarme zjarri ; Ngarkues për bateri elektrike;
Terminale elektrike; Kuti degëzimi elektrike; Veshje për kabllot elektrike; Kolektorë,
elektrikë; pajisje per Instalime elektrike për kontrollin në distancë të proceseve industrial;
Kuti çelësash elektrike; Përçuesë, elektrikë; Gypa elektriciteti; Mbyllësa qarku Lidhës
elektrikë;
Kuti
për
nyjet
e
qarqeve
elektrike;
Panele shpërndarje; Aparate rregullues, elektrikë; Aparate monitorues, elektrikë; aparate
elektrike per Komutim; Kontakte elektrikë; Kufizues elektrik; Priza, spina dhe kontakte të
tjera lidhëse elektrike; Drejtues të rrymës elektrike; Zvogëlues elektrikë; Çelësa Elektrik;
Borde shpërndarjeje; Panele komandimi shpërndarjeje elektrike; Maska fytyre mbrojtëse
për punëtorët; Indikatorë elektrikë të humbjes; Pajisje matëse elektrike; Kabllo elektrike;
Tubacione elektriciteti; Panele kontrolli elektrike; Lidhës për linja elektrike; Bashkuesa
dhe xhunto elektrikë; Përcjellësa elektrikë; Rrjeta mbrojtëse kundër aksidenteve; Siguresa’
Rrjeta elektrike për bateri; Fije identifikuese për telat elektrikë; Mbulesa identifikuese për
telat Elektrikë; Gjysëmpërcjellësa; materiale per Linja elektriciteti si tela kabllo; Tuba
shkarkimi elektrik, shkarkuesa elektrik; Fibra optike dhe filamente përçuese elektrike; jelekët
e
sigurisë;
prize
elektrike.
16 Stilolapsa çeliku; Pulla adrese; Letër ; Postera; Tabela reklamimesh prej letre ose
kartoni; Kapëse për zyra; Kapëse stilolapsash; Pajisje për nguljen e kapëseve në fletë për
nevoja zyre; Albume; Piktura; Tekste të shtypura dhe gravura; Makineri për mprehjen e
lapsave, elektrike ose joelektrike; Mbështetëse për fundin e rradhës së librave; Makete
arkitektësh; Skedarë dokumentash per artikuj shkrimi; Lapsa për dërrasa shkrimi; Lapsa;
Gazeta; Botime periodike; Atlase; Libralidhëse për fletë të pangjitura ; Shirita ngjitës
kancelarie; Blloqe shtypshkrimi; Blloqe vizatimi; Rripa kyçi dore për mbajtjen e mjeteve të
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shkrimit; Dizenjo të gdhendura dhe kallëpe; Pajisje për njomje për nevoja zyre; Pulla dhe
vula; Pulla vulosjeje; Sfungjerë boje; Dyllë për vulosje; Pajisje vulosjeje për zyra; Modele
të kopjimit me kalk; Blloqe shënimesh; Vizore në formë L-je ; Fletë letre për kanceleri;
Karton; Katalogje; Etiketa për karta indeksi; Korniza të faqosura për stampim; Dosje për
dokumenta; Skedarë për nevoja zyre; Libra; Blloqe me numra dhe shkronja; Pulla të
heqshme; Sirtarë letre; Çanta letre në formë konike ; Mbështjellëse përkanceleri; Printime
grafike; Zarfe për artikuj shkrimi; Këllëfë stilolapsash; Simbole dhe vula letre; Vula;
Formularë, të shtypur; Pajisje zyre, përveç mobiljeve; Kartolina; Pajisje dore etiketimi;
Publikime të shtypura ; Libra xhepi dhe manual; Letra për të shkruar; Shtroja tavoline prej
letre; Projekte; Skica projektesh; Dosje për artikuj shkrimi; Prospekte; Stilolapsa për
nevoja zyre; Revista dhe botime periodike; Çanta si zarfa, qese prej letre ose plastike për
paketim;Sfungjerë vulash ; Kartolina urimi; Blloqe për të shkruar; Paketa letrash shkrimi;
Pulla poste; Karta njoftimesh ; Flamuj prej letre; Kartolina urimi me muzikë; Buletine
informative; stilolapsa shënimi dhe shkrimi; fletushka mbajtës të dokumenteve te shkruara;
mbajtës
faqesh;
pulla
poste.
35 Analiza kosto-çmim; Shërbime prokurimi për të tjerët si blerje mallrash dhe shërbimesh
për biznese të tjera; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta;
shërbime të menaxhimit të projektit ne biznes per projekte ndertimi; dhënie e informacionit
të biznesit nëpërmjet një faqe interneti (website); negocimi i kontratave të biznesit për të
tjerët; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive;
ndihmë administrative për t'iu përgjigjur thirrjeve për oferta; ndihmë administrative në
përgjigjen
e
kërkesave
për
propozime
[RFPs].
37 asfaltim; dhënie me qira e buldozerëve; dhënia me qira e eksavatorëve; dhënia me qira e
pajisjeve të ndërtimit; dhënia me qira e vinçave; dhënie informacioni mbi ndërtimet;
informacion mbi riparimet; instalim dhe riparim i alarmeve të zjarrit; instalim dhe riparim i
aparteve elektrike; instalim dhe riparim i aparateve të ajrit të kondicionuar; instalim dhe
riparim i mekanizmave ngritës; instalim dhe riparim i mekanizmave ngritës; instalim dhe
riparim i dyerve dhe dritareve; instalim i shërbimeve të furnizimit ne kantieret e ndërtimit;
Izolim dhe marrje e masave mbrojtëse ndaj lagështisë në ndërtesa; lyerje e jashtme dhe e
brendshme; ndërtim; ndërtim dhe riparim magazinash; konsulencë në ndërtim; marrja e
masave mbrojtëse ndaj ndryshkut; masoneri; Ndërtim dhe dhënie infromacioni në ndërtim;
ngritje muri me tulla; ngjitje në ndërtim; punë hidrauliku; ndërtim dhe riparim i linjave
elektrike; vendosje skelerije; suvatim; shembje e ndërtesave; shërbime çatish; shtrim rruge
rrugësh;
shërbime
elektricisti;
shtrirje
kablli.
38 Dërgim mesazhesh; Transmetim i mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit;
Përdorim i Postës elektronike; Komunikime me anë të fibrave të rrjeteve optike;
transmetimi
i
të
dhënave.
42 Dizenjim kartëvizite;Dizenjim i brendshëm;Dizenjim dhe projektim Industrial;Dizenjim
Paketimi;Inxhinieri;këshillimi arkitekturor;kërkime gjeologjike;kërkime mekanike;kërkim
në fushën e ndërtimit;kërkim në fushën e mbrojtjes së mjedisit;kontroll cilësie;prospekte
gjeologjike;shërbime
arkitekture;skicim
konstruksioni;Projektim
dhe
dizenjim
industrial;Studim;Studime
gjeologjike;Studime
topografike;Studime
Projektimi
teknike;shkrim Teknik
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(210) AL/T/ 2020/475
(220) 15/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) gri; jeshile; e kuqe; e bardhë
(732) AON SHPK
Godine me nr.pasurie 1170/49, zona kadestrale 2105, Autostrada Tirane-Durres Km. 8,
Kashar-Tirane,
Kashar,
Tirane,
AL
(740) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania
(511)
7
gjeneratore
9 UPS (uninterruptible power supply) / furnizues i energjise se panderprere ; stabilizatore te
tensionit
35 shitja me shumice dhe pakice e gjeneratoreve, UPS dhe stabilizatoreve te tensiont
37 sherbime te mirembajtjes se gjeneratoreve, UPS dhe stabilizatoreve te tensionit
40 sherbime te dhenies me qira te gjeneratoreve, UPS dhe stabilizatoreve te tension.
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(210) AL/T/ 2020/561
(220) 15/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Indian Tonic Water, British
(591) e bardhë; jeshile; e verdhë;gold; gri dhe nuancat e tyre
(732) FI GROUP
Rr:''
Panorama'',
Kulla
e
Biznesit,
Kodi
(740) Brisida Ademaj
Rr ''Panorama'', Kulla Biznesit, Kodi Postar 1016, Tiranë
(511) 32 uje tonik

(210) AL/T/ 2020/576
(220) 20/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale

postar

1016,

AL
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(300)
(526 ) OIL sh.p.k; Vlore-Albania
(591) E kuqe; e bardhe
(732) PENTA OIL
Vlore Vlore VLORE Rruga Damian Humariti, Zona Industriale, Godina nr.144-145, AL
(740) Flavia Alliu
Rr." Ibrahim Rugova'', Sky Tower Business Center, kati 10, zyra 103
(511) 35 Ofron informacion per biznesin

(210) AL/T/ 2020/584
(220) 22/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) TM
(591) e kuqe; e zezë; e bardhë;e gjelbër; blu; e verdhë
(732) RrTL-OTT
Pallati
i
Kultures,
zyra
55.,
AL
(740) Juljan Isaku
Rruga Don Bosko, Kompleksi Vizion Plus, Kulla7, Ap.49, Tiranë
(511) 9 Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vezhgues, fotografike, kinematografike,
optike, peshues, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrese), per shpetimin e jetes dhe per
mesimdhenie; aparate dhe instrumente per perçimin, ndryshimin, transformimin,
grumbullimin, pershtatjen ose kontrollimin e energjise elektrike; aparate regjistrimi,
transmetimi ose riprodhimi te zerit; transportuesit te dhenash magnetike, disqe rregjistrimi,
disqe kompakte,DVD dhe media te tjera regjistrimi dixhitale; mekanizma per aparate qe
vihen ne pune me monedhe; kasa llogaritese; makina llogaritese; pajisjet e perpunimit te te
dhenave; kompjutera; programe kompjuterike; aparate per te fikur zjarrin.
35
Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbim zyre.
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38 Telekomunikacione: sherbime video on Demand; Sherbime Transmetim Radio dhe
televizion
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore.

(210) AL/T/ 2020/589
(220) 24/07/2020
(540)

WEIGHT WATCHERS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) WEIGHT
(591)
(732) WW International, Inc.
675 Avenue of the Americas, New York, NY 10010,
U.S.A., 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;
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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
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/ 2020/590
(220) 24/07/2020
(540)

Yldon Media Group
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Media Group
(591)
(732) "Yldon Media Group" sh.p.k
Rruga: '' Aleksander Moisiu'', Nr.76/1, Ish Kinostudio, (prane TV Ora News) Tiranë, AL
(740) Blerina Hoxha
Rruga '' Aleksander Moisiu'', Nr.76/1, Ish Kinostudio, (prane TV Ora News) Tiranë
(511) 41 Prodhim i programeve televizive; Përgatitje të programeve televizive; Prodhim i
shfqeve dhe spektakleve; Prodhimi i filmave dhe rregjistrim i filmave video.

(210) AL/T/ 2020/591
(220) 24/07/2020
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MEDIA GROUP
(591) E zezë; argjend
(732) "Yldon Media Group" sh.p.k
Rruga: '' Aleksander Moisiu'', Nr.76/1, Ish Kinostudio, (prane TV Ora News) Tiranë, AL
(740) Blerina Hoxha
Rruga '' Aleksander Moisiu'', Nr.76/1, Ish Kinostudio, (prane TV Ora News) Tiranë
(511) 41 Prodhim i programeve televizive;Përgatitje të programeve televizive;Prodhim i
shfaqjeve dhe spektakleve;Prodhimi i filmave dhe rregjistrim i filmave video.
(210) AL/T/ 2020/603
(220) 28/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 2020/047770; 2020/04771 26/02/2020 ZA
(526 )
(591) Blu e çelët; blu e errët; e bardhë
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Ave 07936 East Hanover New Jersey United States , US
(740) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri
(511)
5
Embëlsira
mjekësore
30 Embëlsira jo-mjekësore, çokollatë, ëmbëlsira me çokollatë, ëmbëlsira me sheqer,
ëmbëlsira të ngrira, akullore, akull, ëmbëlsira pas vakti (desserts) të ngrira, ëmbëlsira pas

Buletini i Pronësisë Industriale

21

vakti (desserts), ëmbëlsira pas vakti (desserts) të ftohta, kekë, biskota, produkte të pjekura,
kekë me djath (cheese cakes), petulla të ëmbla rrumbullake (donuts), waffles, karamele,
sheqerka, çamçakëz; biskota të buta (cookies); kekë në formë katrore me çokollatë
(brownies); vafera; çokollatë e shkrirë; kos i ngrirë; ëmbëlsira të ftohta; produkte brumi;
preparate të bëra nga drithërat; drithëra për mëngjes; kokoshka; pije e ftohtë frutash të
përziera (sherbets); mjaltë; pudingje; produkte midis vaktesh (snack) në formë kokoshkash
dhe copëza misri; produkte midis vaktesh (snack) me bazë misri, orizi, elbi, thekre ose brumi.

(210) AL/T/ 2020/614
(220) 03/08/2020
(540)

TOPO CHICO
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) UK00003497528 05/06/2020 UK
(526 )
(591)
(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza Atlanta, Georgia 30313 United States , US
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 33 Hard seltzers (pije e përbërë nga ujë i gazuar, alkool dhe aromatizues); pije
alkoolike, duke përjashtuar verën.

(210) AL/T/ 2020/638
(220) 13/08/2020
(540)

(551) Marke figure
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(554) Marke individuale
(300) 35047 16/06/2020 AD
(526 )
(591)
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai
Jeanrenaud
3,
2000
Neuchâtel,
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;kuti mbrojtëse, kapakë dekorativë dhe kuti
për mbajtjen e cigareve elektronike, pajisje për nxehjen e duhanit dhe pajisje elektronike për
tymosje;bazamente dhe mbajtëse për tu përdorur në makina për cigaret elektronike, pajisje
për nxehjen e duhanit dhe pajisje elektronike për tymosje;konteinerë për hedhjen e
shkopinjve të përdorur të duhanit të nxehur;pastruesa, preparate pastruese, mjete pastruese
dhe furça pastruese për cigaret elektronike, pajisje për nxehjen e duhanit dhe pajisje
elektronike për tymosje.

(210) AL/T/ 2020/648
(220) 14/08/2020
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
(526 ) Birre e zeze, pilsener, Birra
(591) e bardhë; e kuqe; gri; e zezë
(732) Birra Tirana
Rr
''Panorama'',
Kulla
Biznesit,
Kodi
Postar
(740) Brisida Ademaj
Rr ''Panorama'', Kulla Biznesit, Kodi Postar 1016, Tiranë
(511) 32 Birre

23

1016,

Tiranë,

AL

1016,

Tiranë,

AL

(210) AL/T/ 2020/649
(220) 14/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) birrë e kuqe pilsener, BIRRA
(591) e bardhë; gold; e kuqe gradient - redish
(732) Birra Tirana
Rr
''Panorama'',
Kulla
Biznesit,
Kodi
Postar
(740) Brisida Ademaj
Rr ''Panorama'', Kulla Biznesit, Kodi Postar 1016, Tiranë
(511) 32 Birre
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(210) AL/T/ 2020/650
(220) 14/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) birre bjonde, pilsener, Birra
(591) e bardhë; gold; jeshile; e kuqe;
(732) Birra Tirana
Rr
''Panorama'',
Kulla
Biznesit,
Kodi
Postar
(740) Brisida Ademaj
Rr ''Panorama'', Kulla Biznesit, Kodi Postar 1016, Tiranë
(511) 32 Birre

(210) AL/T/ 2020/651
(220) 14/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale

1016,

Tiranë,

AL
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(300)
(526 ) Birre e zeze, pilsener, Birra
(591) e bardhë; e kuqe; gold; kafe
(732) Birra Tirana
Rr
''Panorama'',
Kulla
Biznesit,
Kodi
Postar
(740) Brisida Ademaj
Rr ''Panorama'', Kulla Biznesit, Kodi Postar 1016, Tiranë
(511) 32 Birre
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1016,

Tiranë,

AL

(210) AL/T/ 2020/695
(220) 03/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MIELL GRURI Tip.00 BYREK Cilesi e Garantuar 25 Kg; pamjen e byrekut
(591) vishnje; jeshile; e bardhë; kafe
(732) AGRO BLEND SHPK
Tirane Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë - Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr.2, 300
M
para
Urës
së
Draçit,
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 30 Miell dhe preparate të bëra prej drithërave; preparate drithi.
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(210) AL/T/ 2020/697
(220) 03/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MIELL GRURI; Tip.00; Ideal per pasticeri; Top Quality; 1 Kg ; pamjen e kekut
(591) vishnje, portokalli; e bardhë; kafe
(732) AGRO BLEND SHPK
Tirane Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë - Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr.2, 300
M
para
Urës
së
Draçit,
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 30 Miell dhe preparate të bëra prej drithërave;embëlsira; preparate drithi.

(210) AL/T/ 2020/698
(220) 03/09/2020
(540)

Buletini i Pronësisë Industriale

27

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MIELL GRURI; Tip.00; CROISSANT; Cilesi e Garantuar; 25 Kg; pamjen e brioshit
(591) vishnje; e kuqe; e bardhë; ngjyrë mjalti
(732) AGRO BLEND SHPK
Tirane Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë - Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr.2, 300
M
para
Urës
së
Draçit,
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 30 Miell dhe preparate të bëra prej drithërave;embëlsira; preparate drithi.

(210) AL/T/ 2020/699
(220) 03/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MIELL GRURI Tip.500 Universal Cilesi e Garantuar 25 Kg; disa llojeve te bukes, nje
site; nje luge druri; nje pjate druri; nje kanister me disa buke brenda
(591) vishnje; blu; e bardhe; kafe
(732) AGRO BLEND SHPK
Tirane Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë - Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr.2, 300
M
para
Urës
së
Draçit,
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 30 Miell dhe preparate të bëra prej drithërave; 300034 preparate drithi.
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(210) AL/T/ 2020/702
(220) 03/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MIELL NGA GRURE I FORTE; PREMIUM NATYRAL; Miell i Cilesise se Pare;
25 kg; disa kalli gruri; nje pec qe terholl petet; nje sasi me miell; disa kokrra gruri
(591) vishnje; e bardhë; e kaltër; blu; e gjelbër; kafe
(732) AGRO BLEND SHPK
Tirane Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë - Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr.2, 300
M
para
Urës
së
Draçit,
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 30 Miell dhe preparate të bëra prej drithërave; preparate drithi.

(210) AL/T/ 2020/703
(220) 03/09/2020
(540)

Buletini i Pronësisë Industriale

29

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MIELL NGA GRURE I FORTE; MIELL PREMIUM 100; Miell i Cilesise se Pare;
25 kg; disa kalli gruri; nje pec qe terholl petet; nje sasin me miell; disa kokrra gruri
(591) vishnje; e kuqe; e bardhë; e kaltër; blu; bezhë;
(732) AGRO BLEND SHPK
Tirane Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë - Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr.2, 300
M
para
Urës
së
Draçit,
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 30 Miell dhe preparate të bëra prej drithërave; preparate drithi.

(210) AL/T/ 2020/704
(220) 03/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) miell gruri; tip 00; Ideal për gatim; cilësi të lartë; 1 kg; nje tas me miell; 3 veze; nje
pec; luge prej druri;
(591) vishnje; e bardhë; portokalli; kafe
(732) AGRO BLEND SHPK
Tirane Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë - Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr.2, 300
M
para
Urës
së
Draçit,
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 30 Miell dhe preparate të bëra prej drithërave; preparate drithi.
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(210) AL/T/ 2020/705
(220) 03/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MIELL GRURI; Tip.00; Ideal per pica; Cilesi e Garantuar; 25 kg; pamjen e nje pice
(591) vishnje; e bardhë; e kuqe; kafe; jeshile; e verdhë;
(732) AGRO BLEND SHPK
Tirane Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë - Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr.2, 300
M
para
Urës
së
Draçit,
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 30 Miell dhe preparate të bëra prej drithërave; preparate drithi.

(210) AL/T/ 2020/706
(220) 03/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
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(526 ) MIELL GRURI Tip.00 Ideal per pica Cilësi të larte 1 Kg, Top Quality, pamja e nje
pice
(591) vishnje; e bardhë; portokalli; e kuqe; kafe; jeshile; e verdhë
(732) AGRO BLEND SHPK
Tirane Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë - Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr.2, 300
M
para
Urës
së
Draçit,
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 30 Miell dhe preparate të bëra prej drithërave; preparate drithi.

(210) AL/T/ 2020/707
(220) 03/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MIELL GRURI; Tip.00; Ideal per peta; Cilesi e Garantuar; 25 Kg; pamjen e nje pete;
pamjen e nje peci
(591) vishnje; e bardhë; kafe; bezhë
(732) AGRO BLEND SHPK
Tirane Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë - Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr.2, 300
M
para
Urës
së
Draçit,
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 30 Miell dhe preparate të bëra prej drithërave; 300034 preparate drithi;
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(210) AL/T/ 2020/708
(220) 03/09/2020
(540)

(551) Marke figure/fjale
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
(526 ) Diamond MIELL GRURI Tip.00 Ideal per peta Cilësi te lartë 1 Kg; pamja e nje pete;
pamja e nje peci
(591) vishnje; e bardhë; portokalli; bezhë; kafe
(732) AGRO BLEND SHPK
Tirane Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë - Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr.2, 300
M
para
Urës
së
Draçit,
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 30 Miell dhe preparate të bëra prej drithërave; preparate drithi.

(210) AL/T/ 2020/709
(220) 03/09/2020
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MIELL GRURI; Tip.00; Ideal per pasticeri; Cilesi e Garantuar; 25 Kg; pamjen e nje
keku
(591) e bardhë; vishnje; kafe
(732) AGRO BLEND SHPK
Tirane Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë - Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr.2, 300
M
para
Urës
së
Draçit,
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 30 Miell dhe preparate të bëra prej drithërave; preparate drithi.

(210) AL/T/ 2020/711
(220) 03/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Vlere ne familjen tuaj, PASTA, PENNE RIGATE, N 27, MAKARONA me SEMOLA
NGA GRURE I FORTE, PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO, QUALITA, 500g;
kenaqesia e shijes
(591) vishnje; e bardhë; blu; portokalli; ngjyrë floriri(gold); gri
(732) AGRO BLEND SHPK
Tirane Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë - Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr.2, 300
M
para
Urës
së
Draçit,
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 30 Miell dhe preparate të bëra prej drithërave; preparate drithi; makarona.
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(210) AL/T/ 2020/720
(220) 10/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) bebi
(591) e bardhë; kafe e errët
(732) Marçela Peza
Blv.''
Bajram
Curri'',
Godina
ETC,
Kulla
A,
Ap.7/4,
Tiranë,
AL
(740) Marçela Peza
Blv.'' Bajram Curri'', Godina ETC, Kulla A, Ap.7/4, Tiranë
(511)
25
Veshje
për
femijë
për
trupin,
këmbët,
kokën.
35 Shërbimet të shitjes me shumicë e pakicë të veshjeve dhe produkteve për femijë.

(210) AL/T/ 2020/723
(220) 11/09/2020
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 34913 14/04/2020 AD
(526 )
(591) Marka konsiston ne disa kende te a anuara nga e majta ne te djathte, me ngjyre te zeze,
qe formojne nje katror te vendosur ne nje sfond te bardhe.
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai
Jeanrenaud
3,
2000
Neuchâtel,
CH,
CH
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, 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.

(210) AL/T/ 2020/724
(220) 11/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 34915 14/04/2020 AD
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(526 )
(591) e zezë; e bardhë
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai
Jeanrenaud
3,
2000
Neuchâtel,
CH,
CH
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, 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.

(210) AL/T/ 2020/725
(220) 11/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 34916 14/04/2020 AD
(526 )
(591) e zezë; e bardhë
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai
Jeanrenaud
3,
(740) Vjollca SHOMO

2000

Neuchâtel,

CH,

CH
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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.

(210) AL/T/ 2020/726
(220) 11/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 34917 14/04/2020 AD
(526 )
(591) e bardhë; e zezë
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai
Jeanrenaud
3,
(740) Vjollca SHOMO

2000

Neuchâtel,

CH,

CH

Buletini i Pronësisë Industriale

38

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, 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.

(210) AL/T/ 2020/747
(220) 17/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zeze; e bardhë
(732) Philip Morris Products S.A.
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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) 9 Bateri për cigare elektronike; bateri për pajisje elektronike që përdoren për të nxehur
duhanin, karikuesa për pajisje elektronike që përdoren për të nxehur duhanin; karikuesa të
tipit USB për pajisje elektronike që përdoren për të nxehur duhanin; karikuesa makine për
cigaret elektronike; karikuesa makine për pajisje që përdoren për të nxehur duhanin;
karikuesa
baterish
për
cigare
elektronike.
18 Lëkurë dhe imitime lëkure; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; çanta shumëpërdorimshe prej
lëkure ose prej imitim lëkure, dosje, çanta transportuese, portofola xhepi, kuleta, këllëf me
kapak të palosshëm, çanta të vogla, çanta të vogla dore, mbajtëse çelësash, mbajtëse kartash,
etiketa bagazhesh, çanta dore; sëndukë, valixhe, çanta udhëtimi, paketime veshjesh për
udhëtim, çanta shpine të mëdhaja, çanta shpine të vogla, kuti tualeti; çadra, çadra dielli dhe
bastune.
35 Shërbime të shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me pakicë në internet në lidhje me
produktet e nxehura të duhanit, me cigaret elektronike, me pajisjet elektronike për tymosje,
me pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim për të nxehur cigaret ose duhanin, me
pajisjet që krijojnë avull me përdorim nga goja, me vaporizuesit për cigaret elektronike dhe
pajisjet elektronike për tymosje, me kutitë e cigareve elektronike të rikarikueshme, me
karikuesat dhe portat e karikimit të mallrave të mësipërme, me shuarësit e cigareve të nxehura
dhe të shkopinjve të duhanit të nxehur, me pjesët dhe pajisjet për mallrat e mësipërme, me
tretësirat e nikotinës së lëngshme për tu përdorur në cigaret elektronike, me zëvendësuesat e
duhanit (jo për qëllime mjekësore), me artikujt e duhanpirësve, me kutitë mbrojtëse, kapakët
dekorativë dhe kutitë për mbajtjen e cigareve elektronike dhe pajisjeve elektronike për
tymosje, me pajisjet pastruese, me mallrat shtëpiake; kërkim tregu, studime tregu, shërbimet
e inteligjencës në treg, sondazhi i opinionit; manaxhimi i marrëdhënieve me klientin;
manaxhimi i shërbimit me klientin; shërbime të besnikërisë së klientit; të gjitha këto shërbime
janë ekskluzivisht të lidhura me cigaret elektronike, me pajisjet për nxehjen e duhanit, me
pajisjet për tymosje elektronike dhe me bateritë dhe me karikuesit e baterive për cigaret
elektronike, me pajisjet për nxehjen e duhanit dhe me pajisjet elektronike për tymosje.
37 Mirëmbajtja dhe riparimi i cigareve elektronike, i pajisjeve për të nxehur duhanin dhe i
pajisjeve elektronike për tymosje; mirëmbajtja dhe riparimi i baterive dhe i karikuesve të
baterive për cigaret elektronike, i pajisjeve për të nxehur duhanin dhe i pajisjeve elektronike
për tymosje; të gjitha këto shërbime janë ekskluzivisht të lidhura me cigaret elektronike, me
pajisjet për nxehjen e duhanit, me pajisjet për tymosje elektronike dhe me bateritë dhe me
karikuesit e baterive për cigaret elektronike, me pajisjet për nxehjen e duhanit dhe me pajisjet
elektronike
për
tymosje.
41 Shërbime argëtimi; organizimi i rasteve me qëllime kulturore dhe argëtuese; organizimi
i aktiviteteve kulturore.

(210) AL/T/ 2020/748
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(220) 17/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA, US
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.2/1,
Tirane
(511) 5 Preparate farmaceutike; Preparate sanitare për qëllime mjekësore; Vaksina.

(210) AL/T/ 2020/769
(220) 18/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
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(526 ) INTERNATIONAL
(591)
(732) The International Association of Lions Clubs
300 W. 22nd Street , Oak Brook, Illinois 60523, United States of America, US
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati
Gener
2,
Shk.
C,
Nr.2/1,
Tirane
(511) 36 Shërbime bamirësie për mbledhje fondesh; shërbime për mbledhjen e fondeve për
kujdesin dhe studimin e syve dhe dëgjimit; shërbime bamirësie, përkatësisht, ofrimi i fondeve
për viktimat dhe punëtorët e ndihmës të përfshirë në fatkeqësi natyrore ose të shkaktuara nga
njeriu; shërbime bamirësie, përkatësisht, organizimi dhe kryerja e programeve vullnetare dhe
projekteve të shërbimit komunitar.

(210) AL/T/ 2020/770
(220) 21/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ANABEL SHPK
RR
BRIGADA
VIII,
TIRANE,
AL
(740) Lavdie Tako
Rruga Mihal Grameno nr.147, Tirane
(511) 35 REKLAMA; MENAXHIMI I BIZNESIT; ADMINISTRIMI I BIZNESIT;
FUNKSIONET
E
ZYRES.
41 ARSIMIMI;SIGURIMI I KURSEVE TE TRAJNIMIT;AKTIVITETET SPORTIVE
DHE KULTURORE.

(210) AL/T/ 2020/774
(220) 21/09/2020

Buletini i Pronësisë Industriale

42

(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) INTEL CORPORATION
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 95052, United States , US
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.21/1,
Tirane
(511) 9
Kompjuterë;kompjuterë dore;kartë memorje;pajisje kompjuterike;qarqe të
integruara;memorje qarku të integruar;çipe qarku të integruar;komplet me çipe;proçesorë
gjysmëpërçues;çipe procesori gjysmëpërçues;çipe gjysmëpërçues;mikroprocesorë;karta
qarku të imprimuar;karta qarku elektronik;madherbord (motherboard) kompjuteri;memorje
kompjuteri;sisteme operative kompjuterike;mikro-kontrollues;përpunues të dhënash;njësi
qendrore përpunimi;pajisje memorje gjysmëpërçuese;mikroproçesor i programueshëm
softueri;mikroproçesorë digjitalë dhe optikë;proçesorë të dhënash dhe sinjalizimi digjitalë
dhe optikë;karta qarku video;karta qarku audio;karta qarku audio-video;akseleratorë grafikë
video;akseleratorë multimedial;proçesorë video;karta qarku proçesori video;paketimi dhe
korniziet proçesorit;karta, disqe, kaseta, tela, regjistrime, mikroçipe dhe qarqe elektronike,
të gjitha për regjistrimin dhe transmetimin e të dhënave;modem;aparate dhe instrumente, të
gjitha për përpunimin, ruajtjen, gjetjen, transmetimin, shfaqen, hyrjen, daljen, kompresimin,
dekompresimin, modifikimin, transmetimin dhe printimin e të dhënave;pajisje të hyrjes dhe
daljes së kompjuterit;stacione pune;memorje të dhënash;pajisje të ruajtjes;sisteme sigurie për
pajisjet kompjuterike dhe programet kompjuterike;komplet çipesh elektronike;elemente për
kompjuterë dhe qarqe të imprimuar;përshpejtues zëri;përshpejtues zëri, të dhënash, imazhesh
dhe video;sisteme memorie për kompjuterë;kabllo dhe adaptorë;terminale kompjuteri dhe
printerë për përdorim me to;njësi të shfaqjes së videos;aparate dhe instrumente
telekomunikacioni;kamera;pajisje kompjuterike për informatikë;pajisje kompjuterike për
informatikë përmes një rrjeti global dhe lokal;pajisje kompjuterike për informatikë
cloud;pajisje kompjuterike për informatikë me bandë të ulët latente dhe të lartë kalimi;pajisje
kompjuterike për përdorim në sigurimin e një mjedisi të sigurt informatik;pajisje
kompjuterike për rrjetëzimin e kompjuterave;servera të komunikimit kompjuterik;pajisje
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kompjuterike për përdorim në sigurimin e një rrjeti të sigurt informatik cloud;programe
kompjuterike për informatikë;softuer kompjuterik për informatikë cloud;softuer kompjuterik
për informatikë përmes një rrjeti global dhe lokal;softuer kompjuterik për informatikë me
bandë të ulët latente dhe të lartë kalimi;pajisje kompjuterike të memorjes;softuer kompjuterik
për sigurimin e një rrjeti të sigurt informatik;softuer kompjuterik për përdorim në sigurimin
e një rrjeti të sigurt informatik cloud;program kompjuterik të sistemit operativ;shtesa të
sistemit kompjuterik, mjete dhe aksesorë në fushën e programeve të aplikimit për lidhjen e
kompjuterave personal, rrjeteve, aparateve telekomunikuese dhe aplikacioneve globale të
rrjetit kompjuterik;pajisje kompjuterike dhe softuer për përmirësimin dhe sigurimin e
transferimit, transmetimit, pritjes, përpunimit dhe digjitalizimit të të dhënave në kohë
reale;adaptorë të rrjetit kompjuterik;kontrollues të rrjetit kompjuterik;pajisje ndërfaqe
kompjuterike;shpërndarës, çelësa dhe ruterë të rrjetit kompjuterik;mikrokontrollues për
pajisjet e Internetit të objekteve (IoT);softuer kompjuterik i shkarkueshëm për lidhjen,
funksionimin dhe menaxhimin e pajisjeve të aktivizuara me internetin e objekteve
(IoT);softuer kompjuterik që mund të shkarkohet për lidhjen, funksionimin dhe
administrimin e pajisjeve mobile me internetin celular të objekteve (IoT);pajisje dhe
programe kompjuterike për zhvillimin, mirëmbajtjen dhe përdorimin e rrjeteve kompjuterike
lokale dhe të gjerë;pajisje dhe programe kompjuterike për zhvillimin, mirëmbajtjen dhe
përdorimin e sistemeve interaktive të konferencave kompjuterike audio-video;pajisje dhe
programe kompjuterike për marrjen, shfaqjen dhe përdorimin e sinjaleve video, audio dhe të
dhënave digjitale të transmetuara;pajisje elektronike të kontrollit për ndërfaqen dhe
kontrollin e rrjeteve kompjuterike dhe globale kompjuterike dhe telekomunikuese me
transmetime dhe pajisje televizive dhe kabllore;ruterë;shpërndarës;servera;çelsa;aparate për
testimin dhe programimin e qarqeve të integruara;aparate dhe pajisje memorie
periferike;pajisje gjysmëpërçuese;pajisje dhe programe kompjuterike për krijimin,
lehtësimin dhe menaxhimin e aksesit të largët dhe komunikimit me rrjetet e zonave lokale
(lans), rrjetet private virtuale (vpn), rrjetet e zonave të gjerë (wans) dhe rrjetet globale
kompjuterike;softuerë operative për ruterë, çelsa, shpërndarës dhe server;mjete softuerësh
kompjuterikë për lehtësimin e aplikacioneve të softuerëve të palëve të treta;pajisje
kompjuterike dhe softuer për komunikime në rrjet pa tel;publikime elektronike të
shkarkueshme në fushën e elektronikës, gjysmëpërçuesve dhe aparateve elektronike të
integruar dhe pajisjeve, kompjuterëve, telekomunikacionit, argëtimit, telefonisë,
telekomunikacionit me tel dhe pa tel;pajisje kompjuterike për përdorim në vizionin
industrial, mësimin automatik, mësimin e thellë, inteligjencën artificiale, përpunimin e
gjuhës natyrore, mësimin e algoritmeve dhe analizën e të dhënave;programe kompjuterike
për mësimin industrial, mbledhjen e të dhënave dhe analizën e të dhënave;program
kompjuterik për informatikë njohëse, mësim të thellë, inteligjencë artificiale;platforma të
programeve kompjuterike për informatikën njohëse;programe kompjuterike për paraqitje
grafike të të dhënave;programe kompjuterike për identifikimin e motivit;programe
kompjuterike për shfrytëzimin e të dhënave;programe kompjuterike vizioni për përvetësimin,
përpunimin, analizimin dhe kuptimin e imazheve digjitale dhe nxjerrjen e të dhënave
vizuale;komplete për zhvillimin e programeve kompjuterike;komplete për zhvillimin e
programeve kompjuterike për vizionin me kompjuter, mësimin industrial, mësimin e thellë,
inteligjencën artificiale, përpunimin e gjuhës natyrore, mësimin e algoritmeve dhe analizën
e të dhënave;program vizioni i shkarkueshëm dhe i regjistruar që përdor inteligjencën

Buletini i Pronësisë Industriale

44

artificiale për të parë dhe interpretuar të dhënat, për tu lidhur me pajisjen dhe ruajtur, për të
menaxhuar dhe përpunuar të dhënat në cloud;pajisje dhe programe kompjuterike për
regjistrimin, përpunimin, marrjen, riprodhimin, transmetimin, modifikimin, kompresimin,
dekompresimin, transmetimin, shkrirjen dhe përmirësimin e tingullit, imazheve, grafikëve
dhe të dhënave;programe softuerësh algoritmi për funksionimin dhe kontrollin e
kompjuterave;pajisje dhe programe kompjuterike për përmirësimin dhe ofrimin e
transferimit, transmetimit, pritjes, përpunimit dhe digjitalizimit në kohë reale të
informacionit në grafikë audio dhe video;softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe i
regjistruar për mbledhjen, përpilimin, përpunimin, transmetimin dhe shpërndarjen e të
dhënave të Sistemit Global të Pozicionimit (GPS) për t'u përdorur në pajisje fikse, të
lëvizshme dhe të dorës;baza të dhënash elektronike që përmbajnë informacione për rrugë,
gjeografi, harta, informacione mbi linjat e tranzitit publik, informacione mbi linjën e tranzitit
publik, informacion mbi itinerarin e tranzitit publik, oraret dhe programet e tranzitit publik
dhe informacione të tjera të tranzitit publik të regjistruara në median kompjuterike;softuer
navigimi për llogaritjen dhe tregimin e itinerareve;sistem navigimi të tranzitit publik që
paraqet harta digjitale interaktive, udhëzime interaktive dhe informacione të krijuara nga
përdoruesit;softuer interaktiv social kompjuterikepër marrjen dhe shfaqjen e informacionit
mbi transportin publik, navigimin, gjeografinë, hartat dhe udhëtimin;softuer interaktiv social
kompjuterik për të mundësuar transmetimin e informacionit të tranzitit publik, hartës,
navigimit, trafikut, itinerareve dhe informacionit me interes në rrjetet telekomunikuese,
telefonat celularë, pajisjet e navigimit dhe pajisjet e tjera mobile dhe portative;softuer
interaktiv social kompjuterik që mundëson shkëmbimin e informacionit midis
përdoruesve;kompjuterë dhe sisteme të drejtuara nga kompjuteri për drejtime autonome, të
ndihmuara nga shoferi, automjete të lidhura, pajisje ajrore pa pilot dhe drone;platforma
pajisjesh dhe softuerësh kompjuterike që paraqesin ekrane interaktive, sisteme kontrolli dhe
pajisje kontrolli, sisteme paralajmërimi, lidhje, kompjutera në bord dhe GPS për automjete,
automjete të lidhura, automjete autonome dhe pa shofer;sisteme shumë kamerash për t’u
përdorur në automjete;navigim dhe udhëzim GPS, gjurmimi i vendndodhjes GPS, pajisje për
shfaqjen e hartave GPS dhe pajisje për llogaritjen e rrugës, regjistrimi i videove dhe pajisje
komunikimit të rrjeti pa tel për transmetimin e të dhënave ose imazhit për mjete;aplikacione
programesh kompjuterike për agjentë dixhitalë virtualë, sisteme parashikimi, mësimi
industrial, automatizimi i procesit të identifikimit, identifikimi i motivit, identifikimi i
karakterit, aplikacionet e llogaritjes vizuale, virtualizimi i njohurive, robotika, dronët dhe
automjetet pa pilot;aplikacione për programe dhe pajisje kompjuterike për kontrollin
automatik të drejtimit të automjeteve;aplikacione për programe dhe pajisje kompjuterike për
kontrollin automatik të drejtimit të automjeteve, kontrollin autonom, navigimin, drejtimin e
asistuar të automjeteve dhe vetë-drejtimin e automjeteve;pajisje për gjurmimin e automjeteve
të përbërë nga programe kompjuterike dhe pajisje kompjuterike, sensorë, transmetues,
marrës dhe marrës satelitor global të pozicionimit, të gjitha për përdorim në lidhje me
gjurmimin
e
automjeteve
dhe
monitorimin
e
automjeteve.
42 Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit jo-të shkarkuesshëm on-line për mësimin
industrial, shfrytëzimin e të dhënave, mbledhjen e të dhënave dhe analizën e të dhënave;
sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit jo-të shkarkueshëm on-line për informatikë
njohëse, mësim të thellë, inteligjencë artificiale; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të
softuerit që nuk mund të shkarkohet për mbledhjen e të dhënave dhe analizën e të dhënave;
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sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit që nuk mund të shkarkohet për shfrytëzimin
e të dhënave; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit që nuk mund të shkarkohet për
informatikë njohëse, mësim të thellë, inteligjencë artificiale; kërkimi dhe marrja e
informacionit në rrjetet kompjuterike për të tjerët; shërbime kompjuterike, domethënë,
sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online që nuk mund të shkarkohet, ndërfaqja
e programimit të aplikacionit të softuerit (API), dhe softuerë për mësimin industrial,
shfrytëzimin e të dhënave, mbledhja e të dhënave dhe analiza e të dhënave; sigurimi i
programeve vizuale kompjuterike që nuk mund të shkarkohen për marrjen, përpunimin,
analizimin dhe kuptimin e imazheve dixhitale dhe nxjerrjen e të dhënave vizuale; sigurimi i
kompleteve të zhvillimit të programeve kompjuterike jo të shkarkueshme në internet;
sigurimi i kompleteve të zhvillimit të softuerit kompjuterikë që nuk mund të shkarkohen në
internet për vizion me kompjuter, mësimin industrial, mësimin e thellë, inteligjencën
artificiale, përpunimin e gjuhës natyrore, algoritmet e të mësuarit dhe analizën e të dhënave;
sigurim softueri vizual online që nuk mund të shkarkohet që përdor inteligjencën artificiale
për të parë dhe interpretuar të dhënat, për tu lidhur me pajisjet dhe ruajtjen, menaxhimin dhe
përpunimin e të dhënave në cloud; shërbim softueri si një shërbim (SAAS) që përmban
softuer për përdorim në ofrimin e aftësive të informatikës cloud dhe shërbimeve të
teknologjisë së informacionit (IT), informatikës dhe informatikës cloud; shërbim softueri si
një shërbim (SAAS) që përmban softuer për përdorim në informatikë përmes një rrjeti global
dhe lokal; shërbime softveri si shërbim (SAAS) që përmban platformën e zhvillimit të
softuerit për përdorim në lidhje me aplikacionet me sistemet dhe pajisjet e ndërmarrjes;
këshillimi i programeve kompjuterike dhe sigurimi i informacionit për softuerin si shërbim;
shërbime softueri si shërbim (SAAS) që përmban softuer për përdorim në sigurimin e
informatikës me bandë të ulët latente dhe të lartë kalimi; shërbime kompjuterike për
sigurimin e aftësive informatike për zhvilluesit e aplikacioneve dhe ofruesit e përmbajtjes;
programe informatike cloud që përmban një softuer për përdorim në sigurimin e informatikës
me bandë të ulët latente dhe të lartë kalimi, shërbime të teknologjisë së informacionit (IT)
dhe informatikë përmes një rrjeti global dhe lokal; shërbime kompjuterike për sigurimin e
aftësive informatike cloud për zhvilluesit e aplikacioneve dhe ofruesit e përmbajtjes;
shërbime për të bërë të mundur që aplikacionet të shfaqen nëpër një rrjet në internet; shërbime
për sigurimin e analizave, të nxjerrjes kash, llogaritjes dhe drejtimit të trafikut; shërbime për
sigurimin e një rrjeti informatikë të sigurt dhe të besueshëm; sigurimi i shërbimeve
kompjuterike dhe këshillimit të programeve kompjuterike në terren duke zhvilluar një mjedis
cloud me integrimin e aplikacioneve nëpër platforma të ndryshme dhe pajisjet e lidhura;
shërbime kompjuterike, përkatësisht, krijimin e indekseve të informacionit, faqeve të
internetit dhe burimeve të bazuara në rrjete kompjuterikë; sigurimi i përdorimit të
përkohshëm të programeve kompjuterike që nuk mund të shkarkohen për lidhjen,
funksionimin dhe menaxhimin e pajisjeve të rrjetit në internetin e objekteve (IoT); sigurimi
i programeve kompjuterike jo të shkarkueshme në internet për lidhjen, funksionimin dhe
menaxhimin e pajisjeve të rrjetit në internetin e objekteve (IoT); shërbime softuer si një
shërbim (SAAS); shërbime këshillimi në fushën e kompjuterave dhe informatikës pa tel;
shërbime të menaxhimit të rrjetit kompjuterik, përkatësisht, monitorimin e sistemeve të rrjetit
për qëllime teknike; hostimi i përmbajtjes dixhitale në internet; shërbime të monitorimit të
rrjetit kompjuterik, përkatësisht, sigurimi i informacionit mbi funksionimin e rrjeteve
kompjuterike; personalizimi i programeve në internet dhe projektimi i ndërfaqes së
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përdoruesit të kompjuterit për të tjerët; shërbime zhvillimi, dizajnimi dhe këshillimi për
kompjuterë; hartimi dhe zhvillimi i standardeve për të tjerët në hartimin dhe zbatimin e
programeve kompjuterike, pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve telekomunikuese; sigurimi i
klientëve dhe teknikëve me informacione në lidhje me menaxhimin e projektit kompjuterik;
sigurimi i softuerit online si një shërbim për mbledhjen, përpilimin, përpunimin,
transmetimin dhe shpërndarjen e të dhënave të Sistemit Global të Pozicionimit (GPS);
sigurimi i një programi online që nuk mund të shkarkohet, i cili përmban informacionin mbi
rrugët, gjeografinë, hartën, linjat e tranzitit publik, informacionin e linjës së tranzitit publik,
informacionin e rrugës së tranzitit publik, oraret dhe oraret e tranzitit publik dhe
informacione të tjera të tranzitit publik; sigurimi i softuerit navigues online që nuk mund të
shkarkohet për llogaritjen dhe shfaqjen e rrugëve dhe ndarjen e sistemit të navigimit të
tranzitit publik, hartën dhe informacionin e udhëtimit; sigurimi i një programi kompjuterik
jo të shkarkueshëm në internet për të mundësuar shkëmbimin e informacionit të tranzitit
publik, hartës, navigimit, trafikut, rrugëve dhe informacionit për pika me interes; program
kompjuterik interaktiv që mundëson shkëmbimin e informacionit midis përdoruesve;
sigurimi i softuerit në internet si një shërbim për kontrollin automatik të drejtimit të
automjeteve, kontrollin autonome, navigimin, drejtimin e asistuar të automjeteve dhe vetëdrejtimi i automjeteve.

(210) AL/T/ 2020/785
(220) 23/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e kuqe; e zezë
(732) Megatek SH.A.
Shqiperi, Tirane-Kashar, Superstrada Tirane-Durres, km 6, tek kthesa per Rinas/ Kodi postar
1001.,
AL
(740) Elton Shametaj
Rruga: Donika Kastrioti, Pallati 14, Ap 7/b
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(511) 35
Agjensi import-eksporti;Dhenie me qera te hapesirave publicitare
37 Dhenie me qera e pajisjeve te ndertimit

(210) AL/T/ 2020/788
(220) 24/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Stella
(591)
(732) Proinfinit shpk
Rr.Tish
Daija,
Kompleksi
Kika,
Godina
8/2,
(740) Sara Shpati
Rr.Tish Daija, Kompleksi Kika, Godina 8/2, Tirane, Shqiperi
(511) 30 Salce Domate

(210) AL/T/ 2020/789
(220) 24/09/2020
(540)

JAPAN XHIMI

Tirane,

Shqiperi,

AL
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(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) JAPAN
(591)
(732) JAPAN-XHIMI
Tirane,
Vore,
Autostrada
Tirane-Vore,
(740) Joanis Llazari
Tirane, Vore, Autostrada Tirane-Vore, Km 10
(511) 37 Riparim i automjeteve te prishura

48

Km

10,

AL

(210) AL/T/ 2020/801
(220) 01/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Albania; Parcel; Distribution
(591) e verdhë; e zezë
(732) ALBANIAN PARCEL DISTRIBUTION
Tirane,
Njesia
Bashkiake
Nr.9,
Rruga
Karl
Gega,
Nr5/2,
AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1
(511) 35
Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; reklamimi /
publiciteti;reklamimi
me
porosi
postare;
39 Transporti;paketimin dhe magazinimin e mallrave, transportimi nga toka, ajri dhe deti I
dokumentave dhe paketave;paketimi, depozitimi dhe shperndarja e mallrave;dorëzimin e
mallrave;sherbimet e korierit (postes se shpejte);dorëzimi i mallrave me porosi postare;
transporti i mallrave.
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(210) AL/T/ 2020/805
(220) 02/10/2020
(540)

skin novis organic
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) skin; organic
(591)
(732) LEDIA DERVISHI
Njesia
Bashkiake
numër
3,
Tiranë,
AL
(740) Brikena KASMI
Rruga Brigada VIII, P.Lid, Kati V,Tiranë
(511) 3 Locione për qëllime kozmetike; Locione mbrojtëse ndaj diellit për qellime
kozmetike; Kremra, vajra, locione , sprucues, lapsa dhe balsam për qëllime kozmetike;
Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; kremra kozmetike

(210) AL/T/ 2020/809
(220) 05/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) tablets
(591) e kuqe
(732) TWO BEE SHPK
Rruga
''
Nikolla
(740) Sintia Berberi
Rr. Dervish Hima, 3 Kullat

Zoraqi'',

Nd.19,

H.1,

AL
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(511) 5 preparate ushqimore për qëllime terapeutike ose mjekësore; suplemente ushqimore;
preparate farmaceutike; përgatesa me vitamina
(210) AL/T/ 2020/816
(220) 05/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) CANADIAN HIGH SCHOOL
(591) e kuqe e errët; e kuqe e celët; e bardhë; e zezë
(732) Maple Bear Global Schools Ltd
1430
Terrace
Avenue,
North,
Vancouver,
(740) Blerta Nesho
Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6, Tiranë
(511) 41 Arsim Shkollor

(210) AL/T/ 2020/818
(220) 05/10/2020
(540)

Maple Bear
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Maple Bear Global Schools Ltd

V7R1B4,

Kanada,

CA
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Terrace
Avenue,
North,
Vancouver,
(740) Blerta Nesho
Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6, Tiranë
(511) 41 Arsim shkollor
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V7R1B4,

Kanada,

CA

(210) AL/T/ 2020/829
(220) 07/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Beach & Resto Lounge
(591) ngjyra e hirit; e bardhë
(732) Filip Fermanis
Vlore Himare DHERMI Rruga e Kampit, Lagjia Kamp, Prane Kampit te Punetoreve, Objekt
2-katesh,
Nr.1,
AL
(740) Filip Fermanis
Rruga Emin Duraku pll 6/1
(511) 43 sherbime te barit, restorantit, qendrim i perkohshem

(210) AL/T/ 2020/830
(220) 07/10/2020
(540)

Kavalet Art Studio
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Nuk kerkohet mbrojtje per fjalet Art dhe Studio vecmas.
(591)
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(732) Agron Hasanaj
Rr.
Ibrahim
Rrugova,
27/4,
Tiranë,
AL
(740) Shpati Hoxha
Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, kati 4, Njesia Administrative nr.2, Tiranë, Shqipëri
(511) 41 Të gjitha shërbimet e edukimit, ofrimit të trajnimeve, argëtimit; aktivitete sportive.
(210) AL/T/ 2020/832
(220) 08/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Taverna, Since 2003
(591) bojeqielli, blu, e bardhe
(732) ARMIR HOXHA
Sarande, Lagjja nr.4, rruga Idriz Alidhima, pallati nr.128, kati-1, AL
(740) ARMIR HOXHA
Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, Pallati Nr.1, Kati 1
(511) 43 Sherbime restoranti;sherbime bari;sherbime kafeterie;sherbime kateringu me pije
dhe ushqim;Sherbim hotelerie;rezervime hoteli;dhenie dhomash me qera te
perkohshme;sherbime restoranti me vete sherbim;dhenie me qera e cadrave;sherbime te
shtepive turistike;shërbime snack-bar(ushqime të vogla që jepen ndërmjet vaktit);
Zbukurime tortash;sigurimi i mjediseve të kampingut;shërbimet e mensës;marrja me qira e
karrigeve, tavolinave, tavolinave, enëve të qelqit;marrja me qira e aparateve për
gatim;shërbimet e çerdheve [çerdhe];dekorimi i ushqimit;marrja me qira e shpërndarësve të
ujit të pijshëm;ushqim dhe pije hotelierike;gdhendje në ushqim;shërbime të kampit për
pushime;informacion dhe këshilla në lidhje me përgatitjen e vakteve;marrja me qira e
dhomave të takimeve ;shërbimet e motelit;shërbime personale kuzhinierësh;shërbimet e
pritjes për akomodim të përkohshëm [menaxhimi i mbërritjeve dhe nisjeve] ; marrja me qira
e akomodimit të përkohshëm;rezervime të akomodimit të përkohshëm;marrja me qira e
ndërtesave të transportueshme;
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(210) AL/T/ 2020/834
(220) 09/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) RACING TEAM
(591) e kuqe; e bardhe; e zeze; e verdhe; roze
(732) Rentjan Sina
Rruga Shote Galica Nr 6, Njesia Administrative 1
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) 41 Shërbime që kanë qëllimin themelor argëtimin, dëfrimin ose çlodhjen e njerëzve;
organizimi i garave sportive, kryesisht i aktiviteteve & garimeve ekstreme me makina ne
terrene te veshtira rrugore, gara rali; rezervimi i vendeve për shfaqje; shërbime klubi [argëtim
ose edukim]; trajnim [trajnim]; organizimi i garave [edukim ose argëtim]; shërbime
kulturore, arsimore ose argëtuese të siguruara nga galeritë e artit; shërbime argëtimi;
organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; kryerjen e turneve me guida;
udhëzime gjimnastike; shërbime kampi pushimesh [argëtim]; sigurimi i informacionit në
fushën e argëtimit; trajnim praktik [demonstrim]; prezantimi i shfaqjeve të drejtpërdrejta;
shërbimet e kampit sportiv; sigurimi i ambienteve sportive; marrja me qira e terreneve
sportive; koordinimin e ngjarjeve sportive; sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime
argëtuese ose kulturore / sigurimi i vlerësimeve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose
kulturore; sigurimi i rishikimeve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore;
rikualifikim profesional.
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(210) AL/T/ 2020/843
(220) 13/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Tirona
(591) Ngjyrat e verdhe ne gold, e zeze.
(732) Ardian Llagami
Rruga Him Kolli, pallati Llagami , nr.37, Njesia 10, Tirane, AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1
(511) 35 Reklamim;manaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione të zyrës;shërbime
publiciteti;manaxhim biznesi dhe konsulencë organizimi;analizë për manaxhimin e
biznesit
41 Aktivitete Sportive dhe Kulturore;marrja me qira e veprave artistike;rezervimi i vendeve
për shfaqje;rregullimi dhe drejtimi i konferencave;rregullimin dhe drejtimin e
kongreseve;shërbime kulturore, arsimore ose argëtuese të siguruara nga galeritë e
artit;organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore;sigurimi i ambienteve
muzeale [prezantim, ekspozita];botimi në internet i librave dhe revistave elektronike;
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(210) AL/T/ 2020/853
(220) 16/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhe, e zeze.
(732) Amantia Peza
Rr.Bajram Curri, Pallat me nr.pasurie 3/163, ZK8270, Kati i dytë, Tiranë, AL
(740) Amantia Peza
Rr.''Pjeter Bogdani'', Nn. 37, Tiranë
(511)
18
Çanta
25
Veshje
për
trupin,
këmbet
kokën.
35 Shërbime të shitjes me shumice pakicë të veshjeve dhe të çantave.

(210) AL/T/ 2020/854
(220) 16/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
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(526 ) Chef
(591) E kuqe; blu
(732) Salillari Food Albania Shpk
Rruga e Arbërit, Magazina Nr. 4, Ish Ndërrmarrja Fruta - Perime Nr. 2, Regjistri Hipotekor
Nr.
5120,
Tufine,
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) 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 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;
akullore.
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit te produkteve:
produkte ushqimore te te gjitha llojeve; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit
e mallrave dhe shërbimeve; promovimi i shitjeve për të tjerët; prezantimi i mallrave në media
komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; 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;
shërbime të ndërmjetësimit komercial; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi;
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]; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e
produkteve dhe shërbimeve; marrja me qira e stendave të shitjes; shërbime të shitjes me
pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore;
optimizimi i motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve; negocimi dhe përfundimi i
transaksioneve tregtare për palët e treta; hartimi i materialeve reklamuese; promovimi i
mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive.
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(210) AL/T/ 2020/856
(220) 20/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Vlera Art
(591) e kuqe; e zeze
(732) VLERA AL SHPK
Bulevardi " Nazmi Rrushiti", Zk. 2932, Nr. pasurie 1/15, Diber Peshkopi – 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 Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te internetit te
produkteve si: produkte te personalizuara, vula te te gjitha llojeve dhe aksesoreve te tyre,
materiale promocionale, aksesore per zyra; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe
shitësit e mallrave dhe shërbimeve; promovimi i shitjeve për të tjerët; prezantimi i mallrave
në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; 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; shërbime të ndërmjetësimit komercial; shërbimet e paraqitjes për qëllime
reklamimi; 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]; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në
zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; marrja me qira e stendave të shitjes; shërbime të
shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet
mjekësore; optimizimi i motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve; negocimi dhe
përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; hartimi i materialeve reklamuese;
promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive.
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(210) AL/T/ 2020/857
(220) 20/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe; e zeze
(732) SHEQER PIKANT SHPK
Rruga "Parku i Madh", nr.pasurie 2/362, vol 3, fq 43, ne zonën kadastrale 8280, 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) 43 Shërbime restoranti; Strehim i përkohshëm; Kafene; Ushqime dhe pije për katering;
Shërbime restoranti me vete-shërbim; Shërbime të kafeterisë; Shërbime të ushqimeve të lehta
dhe të shpejta (Snack-bar); Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; Sigurimi i
ambienteve të kampit; Shërbime hoteliere; Shërbimet e motelit; Rezervime të përkohshme të
akomodimit; Shërbime kampi pushimesh [strehimi].

(210) AL/T/ 2020/860
(220) 20/10/2020
(540)

(551) Marke figure
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(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Blu pastel; e bardhë; blu e errët
(732) ALBASTOJKU sh.p.k
Rruga Nacionale Fushe Kruje-Lezhe KM3, zona kadastrale nr.1475, Derven, Durres,
Shqiperi,
AL
(740) FIQIRI STOJKU
FUSHE KRUJE, LAGJIA HASAN
(511) 20 perde shtrati per dekorim; jastëkë zbukurimi/ mbështetës; jastëkë për mbështetjen
e
kokës
për
fëmijë;
dyshekë;
jastëkë
24 batanije krevati; mbulesa krevati/ jorganë; këllëfe dysheku; velenca krevati; këllëfë për
jastëkë zbukurimi; këllëfë për jastëke; çarçafë; peshqirë tekstili.

(210) AL/T/ 2020/883
(220) 26/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) burro
(591)
(732) Proinfinit shpk
Rr.Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 8, Shkalla 2, Kati 2, Ap.2, Tirane, Shqiperi, AL
(740) Sara Shpati
Rr.Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 8, Shkalla 2, Kati 2, Ap.2, Tirane, Shqiperi
(511) 29 Gjalp.
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(210) AL/T/ 2020/891
(220) 28/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) spalmabile
(591)
(732) Proinfinit shpk
Rr.Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 8, Shkalla 2, Kati 2, Ap.2, Tirane, Shqiperi, AL
(740) Sara Shpati
Rr.Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 8, Shkalla 2, Kati 2, Ap.2, Tirane, Shqiperi
(511) 29 Djath ( i bute)

(210) AL/T/ 2020/892
(220) 28/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) formaggini
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(591)
(732) Proinfinit shpk
Rr.Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 8, Shkalla 2, Kati 2, Ap.2, Tirane, Shqiperi, AL
(740) Sara Shpati
Rr.Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 8, Shkalla 2, Kati 2, Ap.2, Tirane, Shqiperi
(511) 29 290034 Djath (djath i procesuar)

(210) AL/T/ 2020/893
(220) 28/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) latte
(591)
(732) Proinfinit shpk
Rr.Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 8, Shkalla 2, Kati 2, Ap.2, Tirane, Shqiperi, AL
(740) Sara Shpati
Rr.Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 8, Shkalla 2, Kati 2, Ap.2, Tirane, Shqiperi
(511) 29 Qumesht

(210) AL/T/ 2020/894
(220) 28/10/2020
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) GOUDA
(591)
(732) Proinfinit shpk
Rr.Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 8, Shkalla 2, Kati 2, Ap.2, Tirane, Shqiperi, AL
(740) Sara Shpati
Rr.Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 8, Shkalla 2, Kati 2, Ap.2, Tirane, Shqiperi
(511) 29 Djath (gouda)

(210) AL/T/ 2020/916
(220) 06/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) PHARMA
(591) JESHILE E HAPUR; JESHILE E MBYLLUR; E BARDHË 7480U; 7726 U
(732) LEKLI

Buletini i Pronësisë Industriale

63

Blv.Bajram
Curri,
Nd.172,
H.8,
1010
Tirane,
AL
(740) Enxhi Konini
Tirane, Blv.Bajram Curri, Nd.172, H.8, 1010
(511)
5
Medikamente
për
qëllime
njerëzore
35 Shërbime të shitjes me pakicë ose shumicë të medikamenteve për qëllime njerëzore.
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KORRIGJIM I TË DHËNAVE TE MARKËS
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(210) AL/T/ 2020/230
(220) 24/03/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) brandy; DURRES; DURRAH
(591)
(732) Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu sh.a.
Lagjja 14, Rruga Bajram Tusha, Zona Kadastrale 3215, Rrashbull, Durrës, Shqipëri, AL
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 33 Pije alkoolike, përveç birrave; brandy.
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(210) AL/T/ 2018/1007
(540) UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA UNYT
(732) UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA
RR.KODRA E DIELLIT, AL
(151) 19/11/2020
(180) 08/10/2028
(111) 21022
(300)
(510) 41 42,
(526) University; New York; Tirana
(591) - e bardhë; blu
(740) FATIH CANKURT
RR.KODRA E DIELLIT

(210) AL/T/ 2019/101
(540) L'OSTERIA RESTAURANT
(732) ALTION TUCI
Rruga: "Don Bosko", Kulla Nr.5, Tirane , AL
(151) 19/11/2020
(180) 04/02/2029
(111) 21016
(300)
(510) 43,
(526) RESTAURANT
(591) (740) ALTION TUCI
Rruga: "Qemal Stafa", Kulla Nr.82, Tirane

(210) AL/T/ 2019/327
(540) ECOLINE
(732) PAPER ALBANIA
VORE, TIRANE, KM 5, RRUGA VORE-FUSHEKRUJE, AL
(151) 19/11/2020
(180) 29/03/2029

67
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(111) 21026
(300)
(510) 16, 21 24,
(526)
(591) (740) KRISTIANA GEGA
YMER KURTI, TIRANE
(210) AL/T/ 2019/680
(540) COCO MAMA KIDS
(732) Olgert Cepaj
Njësia Administrative Nr.1, Lagjia ''Ali Demi'', Godina Nr.10, Tiranë, AL
(151) 11/11/2020
(180) 24/07/2029
(111) 21002
(300)
(510) 25 35,
(526) MAMA; KIDS
(591) -Ngjyrat e bardhë; e zezë; rozë;
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba" Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1

(210) AL/T/ 2019/690
(540) GRAL
(732) GRAL ALBANIA SHPK
Rruga''Muhamet Gjollesha'' Godina 59, Hyrja 1 , Zona kadastrale 8250-2/198+1-5,TIRANE,
Shqiperi, AL
(151) 24/11/2020
(180) 30/07/2029
(111) 21040
(300)
(510) 35,
(526)
(591) -e bardhe; blu
(740) Galinija Gjoni
Rruga "Pjetër Bogdani" Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/857
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(540) mac vape
(732) BMJ Industries FZ-LLC
P.O. Box: 31053, Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates (UAE), AE
(151) 24/11/2020
(180) 26/09/2029
(111) 21050
(300)
(510) 34,
(526)
(591) (740) Irma Cami
Rr. "Besim Alla", Pall. "Dilo' shk.2, Ap.25, Yzberisht,Tiranë

(210) AL/T/ 2019/876
(540) PRISTINE
(732) International Foodstuffs Co LLC
P. O Box No. 4115, Sharjah, United Arab Emirates , AE
(151) 20/11/2020
(180) 30/09/2029
(111) 21033
(300)
(510) 29 30,
(526)
(591) (740) Krenar Loloci
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

210) AL/T/ 2019/895
(540) JP
(732) Joni Peci Store
Tirane, Rr. ''Reshit Çollaku'', Pallati 0,9,118, Shallvare, AL
(151) 25/11/2020
(180) 04/10/2029
(111) 21055
(300)
(510) 24, 25, 26, 35 40,
(526)
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(591) -e bardhë; e zezë
(740) Aelita Mani
Rruga: "Besim Imami", Nr. 76, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/913
(540) encyclopaedia By JONI PECI
(732) Joni Peci Store
Tirane, Rr ''Reshit Çollaku'', Pallati 0/09/118, Shallvare, AL
(151) 24/11/2020
(180) 10/10/2029
(111) 21052
(300)
(510) 3, 35, 39 41,
(526) EAU DE PARFUM; NATURAL SPRAY; 100ml e; 3.4FL.OZ
(591) -e bardhë; e zezë
(740) Aelita Mani
Rr ''Besim Imami'', Nr.76, Tirane

(210) AL/T/ 2019/946
(540) HUGO BOSS
(732)
HUGO
GmbH
Dieselstrasse
12
72555
, DE
(151) 25/11/2020
(180) 08/01/2030
(111) 21056
(300)
(510) 3,
(526)
(591) (740) Eno DODBIBA
Naim Frasheri 60/3, Tiranë

BOSS

Trade

&
Metzingen

Mark

Management
KG

REP

GERMANY

Co.
FED
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(210) AL/T/ 2019/971
(540) spazio conad
(732)
CONAD –
COOPERATIVA
SIGLA

CONSORZIO
IN

NAZIONALE

DETTAGLIANTI
SIGLA

71

SOCIETA’
CONAD
CONAD

Via Michelino, 59 – Bologna (BO), Italy, 40129, IT
(151) 19/11/2020
(180) 31/10/2029
(111) 21018
(300)
(510) 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43
44,
(526)
(591) -Bardhe e zi
(740) Renata Leka
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019

(210) AL/T/ 2019/975
(540) ALBDRILLING
(732) AlbDrilling SHA
Fier Patos Griz Rruga nacionale Fier-Patos, km.6, zona industriale, godina e ndodhur ne
Zonen Kadastrale 2890 Nr.Pasurie 58/12, Vol 1 Faqe 171, AL
(151) 20/11/2020
(180) 31/10/2029
(111) 21034
(300)
(510) 35, 37, 39 42,
(526)
(591) (740) NELDAR MALKAJ
Pike karburanti ''Bolv Oil'', prane godines Top Channel, Mezez, Kashar, Tirane
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(210) AL/T/ 2019/991
(540)
MANJANI
DENTAL
Your health and beauty
(732) FATJON MANJANI
Kashar/Yzberisht, Rr. Sokrat Miho, Pallatet Fratari Nr.218/51+2-1, Tirane , AL
(151) 24/11/2020
(180) 06/11/2029
(111) 21049
(300)
(510) 44,
(526) DENTAL
(591) -BLU; E GJELBER; E ZEZE
(740) MARINGLEN META
Rr. Mine Peza, Pallati Nr. 83/1 Hyrja Nr. 5, Tirane

(210) AL/T/ 2019/995
(540) ALBJURIS
(732) ALBJURIS
Rruga ''Kostandin Kristoforidhi '', Nr.6, AL
(151) 19/11/2020
(180) 11/11/2029
(111) 21030
(300)
(510) 16 35,
(526)
(591) (740) Enkelejda Gashi
Rruga '' Qemal Stafa '', pallati 31, hyrja 1, ap 26

(210) AL/T/ 2019/1074
(540) DISTRICT
(732) Ardian Braçe
Njesia Bashkiake nr 11, Rruga ''Gjergj Legisi'' (Ish Rruga e Durresit), Blloku Gintash, Zona
Kadastrale 8310, Nr pasurie 10/293, Tirane, AL
(151) 13/11/2020
(180) 13/12/2029
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(111) 21012
(300)
(510) 41,
(526)
(591) -e bardhë; e zezë; e kuqe
(740) Galinija Gjoni
Rruga "Pjetër Bogdani" Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/1091
(540) udha e shkronjave
(732) UDHA E SHKRONJAVE SHPK
Rruga Qemal Stafa, Godine 3 kateshe, Nr. 226, Tirane – Shqiperi., AL
(151) 19/11/2020
(180) 18/12/2029
(111) 21027
(300)
(510) 16, 35, 41, 42 45,
(526)
(591) (740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleeksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap.4
(210) AL/T/ 2019/1105
(540) OREO
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, 07936 East Hanover New Jersey, United States, US
(151) 24/11/2020
(180) 24/12/2029
(111) 21046
(300)
(510) 29 30,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. ''Ibrahim Rugova'', Pall.1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/13
(540) Sandy Beach Resort
(732) Four Season Hotel& Resort
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Tirane, Kavaje, Nr.Pasurie 111/293, Zona Kadastrale 2291, AL
(151) 24/11/2020
(180) 08/01/2030
(111) 21041
(300)
(510) 43,
(526) Resort, Golem, Albania
(591) -Bezhe; E bardhe; E verdhe; Jeshile; Bojeqielli.
(740) Sonila Elezi
Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla 3, Kati i VI, AP.29, Tirane

(210) AL/T/ 2020/61
(540) TALI WEDDING & EVENTS
(732) BESNIK TALI
Durres, Fushe Kruje, Lagjia Kastrioti, pallat i vjeter nr. 24, shkalla 1, kati 1, apartamenti 2,
AL
(151) 19/11/2020
(180) 24/01/2030
(111) 21019
(300)
(510) 25, 35, 41, 42 45,
(526) WEDDING; EVENTS
(591) -Roze-Puder Pastel; E bardhe.
(740) Aleksandra Mecaj
Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane., 100

(210) AL/T/ 2020/74
(540) ETi WHOLA
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI
Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, ESKISEHIR, Turkey, TR
(151) 24/11/2020
(180) 28/01/2030
(111) 21039
(300)
(510) 30,
(526)
(591) -jeshile e errët, e bardhë, e kuqe, e verdhë e çelët
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(740) Krenar Loloçi
Rr. ''Ibrahim Rugova'', Pall.1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/81
(540) Alternative Pro Karta Studentore (MIQTE E BIZNESIT)
(732) SHOQATA ALTERNATIVE PRO
Rruga Perlat Rexhepi, Pallati Unicom, Hyrja 1, kati 7, Ap 37, Tirane - Shqiperi., AL
(151) 24/11/2020
(180) 29/01/2030
(111) 21037
(300)
(510) 36,
(526) Karta Studentore; MIQTE E BIZNESIT
(591) -e bardhë; mavi; blu; e kuqe, e zezë; e kaltër
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4.

(210) AL/T/ 2020/95
(540)
MASHA
DRINK EAT REPEAT
(732) Florjan Mumajesi and Andon Hidersha
Kompleksi Kolombo, Liqeni i Thate, njesia administrative Farke, Tirane, AL ;Lagjia Garunj,
Liqeni i Thate, njesia administrative Farke, Tirane, AL
(151) 11/11/2020
(180) 05/02/2030
(111) 21000
(300)
(510) 29, 30, 39 43,
(526) DRINK EAT REPEAT
(591) -e bardhë; e kuqe
(740) Ingrid Lalike
Rruga Peti, Farke, njesia administrative Farke, Tirane

(210) AL/T/ 2020/116
(540) Ice roll- a special taste
(732) Kristaq Nikollo
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Lagjia nr.2, 007, Sarandë, AL
(151) 19/11/2020
(180) 12/02/2030
(111) 21029
(300)
(510) 30,
(526) special; taste
(591) -e zezë; e bardhë
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, Ap.19,2 D2 familjare

(210) AL/T/ 2020/119
(540) 11 PARALLELI
(732)
CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA
IN
SIGLA CONAD
Via Michelino, 59 – Bologna (BO), Italy, 40129, IT
(151) 19/11/2020
(180) 13/02/2030
(111) 21017
(300)
(510) 32,
(526)
(591) (740) Renata Leka
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019
(210) AL/T/ 2020/126
(540) KOPAÇI DRILLING
(732) Fatos Kopaçi
Tirane, Kamëz, lagjia nr.4, Rruga Liria, ndertesa 1-kateshe nr.39, AL
(151) 24/11/2020
(180) 18/02/2030
(111) 21044
(300)
(510) 37 42,
(526) DRILLING
(591) (740) Fatos Kopaçi
Tirane, Kamëz, lagjia nr.4, Rruga Liria, ndertesa 1-kateshe nr.39
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(210) AL/T/ 2020/142
(540) G C TIRANA
(732) ADRIA ENTERTAINMENT
Rruga Abdi Toptani, Tek Godina Torre Drin, Kati 12, Apartamenti 122, Tirane, AL
(151) 12/11/2020
(180) 20/02/2030
(111) 21010
(300)
(510) 41,
(526) TIRANA
(591) -e bardhë; e verdhë; e florinjtë;
(740) Galinija Gjoni
Rruga Pjeter BOGDANI'' TIRANE, SHQIPERIA

(210) AL/T/ 2020/155
(540) Diyatix
(732) Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
Istinye Mah. Balabandere Cad. No: 14, 34460 Sariyer/Istanbul, Turkey, TR
(151) 18/11/2020
(180) 25/02/2030
(111) 21014
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(210) AL/T/ 2020/156
(540) Camilla
(732) Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
Istinye Mah. Balabandere Cad. No: 14, 34460 Sariyer/Istanbul, Turkey, TR
(151) 18/11/2020
(180) 25/02/2030
(111) 21013
(300)
(510) 5,
(526)
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(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/157
(540) Venomia
(732) Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
Istinye Mah. Balabandere Cad. No: 14, 34460 Sariyer/Istanbul, Turkey, TR
(151) 18/11/2020
(180) 25/02/2030
(111) 21015
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/162
(540) "TERANDA"
(732) TERANDA shpk
Tirane Farke MJULL BATHORE Mjull Bathore, prane rrethrrotullimit TEG, zk.2704,
nr.pasurie 529/3, AL
(151) 19/11/2020
(180) 26/02/2030
(111) 21023
(300)
(510) 43,
(526)
(591) -GURKALI; E ZEZE; E KUQE; E BARDHE
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4
(210) AL/T/ 2020/190
(540) NAM THE INFINITE EXPERIENCE
(732) NAM ALBANIA
Rruga Mustafa Matohiti, Pallati nr.7, Shkalla nr.2, Ap.3/7, Tirane, AL
(151) 13/11/2020
(180) 05/03/2030
(111) 21011

Buletini i Pronësisë Industriale

(300)
(510) 3, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30 43,
(526)
(591) -e bardhë; e zezë; nude
(740) Bledar Koco
Rruga Mustafa Matohiti, Pallati nr.7, Shkalla nr.2, Ap.3/7, Tirane

(210) AL/T/ 2020/194
(540) OFF
(732) OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100 White Plains, NY 10601, US
(151) 24/11/2020
(180) 06/03/2030
(111) 21036
(300)
(510) 9, 18, 20, 21, 24, 25 27,
(526)
(591) (740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159

(210) AL/T/ 2020/212
(540) Office 1 E-shop
(732) CooperationPanda
Tsarigradsko Shose Blvd 139 1784 Sofia Bulgaria, BG
(151) 25/11/2020
(180) 12/03/2030
(111) 21054
(300)
(510) 16, 20 35,
(526) Office; E-shop
(591) -e bardhë; blu; e verdhë;
(740) Aleksandra Mecaj
Rruga R. Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, Ap.70/1, Tirane
(210) AL/T/ 2020/214
(540) Office 1 Superstore
(732) CooperationPanda
Tsarigradsko Shose Blvd 139 1784 Sofia Bulgaria, BG
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(151) 24/11/2020
(180) 12/03/2030
(111) 21043
(300)
(510) 16, 20 35,
(526) Office Superstore
(591) -e bardhë; blu; e verdhe
(740) Aleksandra Mecaj
Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane., 100

(210) AL/T/ 2020/220
(540) POXIPOL
(732) SIDELA SA
Juncal 1363, 11000 Montevideo, Uruguay, UY
(151) 25/11/2020
(180) 18/03/2030
(111) 21057
(300)
(510) 1 16,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati
Gener

(210) AL/T/ 2020/250
(540)
(732)
CONAD –
COOPERATIVA

CONSORZIO
IN

2,

NAZIONALE

Via Michelino, 59 – Bologna (BO), Italy, 40129, IT
(151) 19/11/2020
(180) 06/04/2030
(111) 21028
(300)
(510) 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 41 43,
(526)

Shk.

C,

Nr.21/1,

DETTAGLIANTI
SIGLA

Tirane

SOCIETA’
CONAD
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(591) -Jeshile; e verdhë; portokalli; e kuqe;
(740) Renata LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019
(210) AL/T/ 2020/259
(540) Drupa
(732) ALB-ERK SHPK
Rruga "Ndre Mjeda" Nr.42, pranë ish Parkut "21 Dhjetori", Tiranë, AL
(151) 20/11/2020
(180) 08/04/2030
(111) 21031
(300)
(510) 30,
(526)
(591) (740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159

(210) AL/T/ 2020/273
(540) DC INDUSTRIES
(732) DEUTSCHCOLOR
Durres, Autostrada Tirane- Durres , Km 19, AL, AL
(151) 11/11/2020
(180) 16/04/2030
(111) 21001
(300)
(510) 2 19,
(526) INDUSTRIES
(591) -e zezë; e bardhë;
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1

(210) AL/T/ 2020/274
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(540) A ME TPO
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 12/11/2020
(180) 16/04/2030
(111) 21007
(300)
(510) 33,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/276
(540) AKTAION
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 11/11/2020
(180) 16/04/2030
(111) 21003
(300)
(510) 33,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/277
(540) Anheizer
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 11/11/2020
(180) 16/04/2030
(111) 21005
(300)
(510) 33,
(526)
(591) -
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(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(210) AL/T/ 2020/278
(540) Archaika
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 12/11/2020
(180) 16/04/2030
(111) 21009
(300)
(510) 29 30,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/281
(540) Colossus
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 12/11/2020
(180) 16/04/2030
(111) 21008
(300)
(510) 32,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/285
(540) eviva
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 19/11/2020
(180) 16/04/2030
(111) 21020
(300)
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(510) 32,
(526)
(591) -e kuqe; blu e errët; blu e çelët;
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(210) AL/T/ 2020/295
(540) Magica
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 11/11/2020
(180) 16/04/2030
(111) 21004
(300)
(510) 30,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/303
(540) ZIMTINOS
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 19/11/2020
(180) 16/04/2030
(111) 21021
(300)
(510) 30,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/343
(540) ASLO
(732) Astrit Kasmi PF
Gjorem, Kurbin, Autostrada Lac-Mamurras, km4, perballe Hotel Toscana, 4704., AL
(151) 24/11/2020
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(180) 07/05/2030
(111) 21051
(300)
(510) 3 30,
(526)
(591) (740) Astrit Kasmi
388 Azem Hajdari, Sheshi Gjon Qypi, Milot, Kurbin
(210) AL/T/ 2020/344
(540)
(732) ALB-ERK SHPK
Rruga "Ndre Mjeda" Nr.42, pranë ish Parkut "21 Dhjetori", Tiranë, AL
(151) 19/11/2020
(180) 07/05/2030
(111) 21024
(300)
(510) 30,
(526)
(591) -jeshile; e bardhë
(740) Evis Jani
Rr. Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159

(210) AL/T/ 2020/350
(540) TEUTA GOLD
(732) BESIAN GURI
Lagjia'' Luigj Gurakuqi'', Rruga ''Rinia'', ZK.8521, Ndertesa 1/170, Kati 1, Elbasan, AL
(151) 19/11/2020
(180) 11/05/2030
(111) 21025
(300)
(510) 14,
(526) GOLD; "Quality is not an act, it is a habit"
(591) -e bardhë; e zezë; gold
(740) Moreno Malevi
Blloku "1 Maji", Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë
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(210) AL/T/ 2020/351
(540)
(732) Flutura Malo
Rruga Ali Demi, pallati 72, hyrja1, ap 7, Tirane., AL
(151) 24/11/2020
(180) 11/05/2030
(111) 21045
(300)
(510) 16,
(526)
(591) -e zezë; e bardhë;
(740) Enkelejda Gashi
Rruga Qemal Stafa, pallati 31, hyrja 1, ap 26, Tiranë
(210) AL/T/ 2020/365
(540) ALISON MARIOT EST.2014
(732) ERMAL KREKA
K.PARISIT; RR.IBRAHIM KODRA; ND.3; SHK.2; AP.36, AL
(151) 23/11/2020
(180) 21/05/2030
(111) 21035
(300)
(510) 14,
(526) EST.2014
(591) -krem; mustardë; e zezë
(740) ERMAL KREKA
K.PARISIT; RR.IBRAHIM KODRA; ND.3; SHK.2; AP.36

(210) AL/T/ 2020/377
(540) JON CONSTRUCTION SOLUTION
(732) Jon Shpk
Rruga Abdyl Frashëri, Pallati Nr.11/1 (E.G.T. Tower), Shkalla 1, Kati 7, Apartamenti 21,
Tirane - Shqiperi., AL
(151) 24/11/2020
(180) 26/05/2030
(111) 21047
(300)
(510) 35, 37 42,
(526) CONSTRUCTION SOLUTION
(591) -e zezë; e verdhë; gri
(740) Vilson Duka
Rruga: Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2,Ap 4
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(210) AL/T/ 2020/385
(540) unico
(732) Taulant Mekollari
Tirane Kashar, YZBERISHT Rr. Hiqmet Dibra Pall. Shoqerise "ORMARS" Kati perdhe, Sh.
2 No. 7/2 Yzberisht. , AL
(151) 25/11/2020
(180) 27/05/2030
(111) 21053
(300)
(510) 30,
(526) caffè; ESPRESSO
(591) -e zezë; e kuqe;
(740) Rajmonda Karapici
Rr.Ndreko Rino,Nd.1 H 34/28 Tirane.

(210) AL/T/ 2020/422
(540) Bad A.S.
(732) SE & AN
DURRES Autostrada Durres Tirane, kompleksi i magazinave emertuar Euro Biznes 2016,
AL
(151) 24/11/2020
(180) 02/06/2030
(111) 21048
(300)
(510) 25,
(526) bad
(591) -e bardhë; e zezë
(740) Selaudin Sulejmani
Rruga Emin Duraku pll 6/1

(210) AL/T/ 2020/429
(540) HYPRESSIN PLUS
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo
Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA, BA
(151) 24/11/2020
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(180) 03/06/2030
(111) 21042
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Fatos DEGA
Rr.Nikolla Tupe, N.2, H.4, A.30, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/449
(540) Clima Line
(732) ALBANIA ENGINEERING CONSTRUCTION SHPK
Mezez, Njesia nr.11, rruga Gjergj Kastrioti Skenderbeu, ndertesa 3, hyrja 3, kodi postar 1050,
Kashar Tirane - Shqiperi. , AL
(151) 24/11/2020
(180) 09/06/2030
(111) 21038
(300)
(510) 11, 35 37,
(526) Clima
(591) -bojëqielli, e bardhë, portokalli
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4

(210) AL/T/ 2020/476
(540) DT Dyqan.taxi
(732) MILOSAO SH.P.K
Lagjia Nr.1, Rruga "Skenderbeu", Ap. Nr. 30, Kati 1 Sarandë, AL
(151) 12/11/2020
(180) 16/06/2030
(111) 21006
(300)
(510) 35,
(526) Dyqan.taxi
(591) -Portokalli; e zezë
(740) Moreno Malevi
Blloku "1 Maji" Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë
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- Objekti i shfuqizimit:
Marka “Flora” me numër aplikimi: AL/T/2002/483 me të dhënat e mëposhtme:
Emri dhe adresa e aplikantit: Unilever BCS Europe B.V përfaqësuar nga z. Kliton
STEFANI
Rr."Kavajes", Nr.75/1, Tiranë.
Me nr. aplikimi: AL/T/2002/483
Data e depozitimit: 16/10/2002
Lista e mallrave dhe/ose shërbimeve: 5, 29,30,32.
-Kërkuesi i shfuqizimit të markës së rregjistruar:
Shoqëria “BUNGE Zrt., Vaci ut 43-1134 Budapest HU, përfaqësuar me prokurë nga znj.
Vjollca Shomo.
Data e depozitimt të këkesës: 20.09.2019
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 “FLORA”, me nr. aplikimi: AL/T/2002/483, në pronësi
të shoqërisë Unilever BCS Europe B.V përfaqësuar nga z. Kliton STEFANI
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1 -Objekti i kundërshtimit:
Marka “FINE” e publikuar më 14/08/2019 në Buletinin e Pronësisë Industriale M2019/24
me të dhënat e mëposhtme:
Emri i aplikantit: Servet Dauti, me adresë: Lagjia nr.2, Rruga e Dibres, LIBRAZHD,
Shqiperi, AL i përfaqesuar me autorizim nga z. Fatos Dega.
Nr. Kërkesës: AL/T/2019/410
Data e depozitimit: 19/04/2019
Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 34.
-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar:
Emri: Societe Nationale d’Exploitation Indusrielle des Tabacs at Allumettes, SASU: me
adresë: 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 Paris, France, përfaqesuar me autorizim
nga Znj.Raimonda Karapici.
Data e depozitimit të kundërshtimit: 14/11/2019.
-Vendimi:
Rëzimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës “FINE” me numër aplikimi
AL/T/2019/410, me aplikant z. Servet Dauti dhe vijimin e procedurave të regjistrimit të saj.

