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

AF
AL
DZ
AI
AG
AR
AW
AU
AT
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BA
BW
BV
BR
BN
BG
BF
MM
BI
KH
CM
CA
CV
KY
CF
TD
CL
CN
CO
KM
CG
CR
CI
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Croatia / Kroacia
Cuba / Kuba
Cyprus / Qipro
Czech Republic / Republika Çeke
Denmark / Danimarka
Djibouti / Xhibuti
Dominika / Domenika
Dominican Republic / Republika Domenikane
Ecuador / Ekuadori
Egypt / Egjipti
El Salvador / El Salvadori
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale
Erintrea / Erintrea
Estonia / Estonia
Ethiopia / Etiopia
Falkland Islans / Ishujt Malvine
Fiji / Fixhi
Findland / Findland
France / Franca
Gabon / Gaboni
Gambia / Gambia
Georgia / Gjeorgjia
Germany / Gjermania
Ghana / Gana
Giblartar / Gjibraltari
Greece / Greqia
Grenada / Granada
Guatemala / Guatemala
Guinea / Guinea
Guinea Bissau / Guinea Bisao
Guyana / Guajana
Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu
Hungary / Hungaria
Iceland / Islanda
India / India
Indonezia / Indonezia
Iran / Irani
Iraq / Iraku
Ireland / Irlanda
Israel / Israeli
Italy / Italia
Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia
Jordan / Jordania
Kazakhstan / Kazakistani
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HR
CU
CY
CZ
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GD
GT
GN
GW
GY
HT
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT
JM
JP
JO
KZ
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Kenya / Kenia
Kiribati / Kiribati
Korea / Korea
Kyrguzstan / Kirgistan
Kwait / Kuvaiti
Laos / Laosi
Latvia / Letonia
Lebanon / Libani
Lesotho / Lesoto
Liberia / Liberia
Macau / Makau
Madagascar / Madagaskari
Malawi / Malavi
Malaysia / Malaizia
Maldives / Maldives
Mali / Mali
Malta / Malta
Marshall Islands / Ishujt Marshall
Mauritania / Mauritania
Mauritius / Mauritius
Mexico / Meksika
Monaco / Monako
Mongalia / Mongolia
Montserrat / Montserrati
Morocco / Maroku
Mozambique / Mozambiku
Myanmar / Myanmar
Namibia / Namibia
Nauru / Nauru
Nepal / Nepal
Netherlands / Hollanda
Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze
New Zealand / Zelanda e Re
Nicaragua / Nikaragua
Niger / Nigeri
Nigeria / Nigeria
Norway / Norvegjia
Oman / Omani
Pakistan / Pakistani
Palau / Palau
Panama / Panamaja
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re
Paraguay / Paraguai
Peru / Peruja
Philippines / Filipine
Poland / Polonia
Portugal / Portugalia
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KE
KI
KR
KG
KW
LA
LV
LB
LS
LR
MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MR
MU
MX
MC
MN
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO
OM
PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT
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Qatar / Katari
Republik Of Moldova / Republika e Moldavise
Romania / Rumania
Russian Federation/Federata Ruse
Rwanda / Ruanda
Saint Helena / Shen Helena
Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis
Saint Lucia / Shen Lucia
Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet
Samoa / Samoa
San Marino / San Marino
Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe
Saudi Arabia / Arabia Saudite
Senagal / Senegali
Seychelles / Sejshellet
Sierra Leone / Sierra Leone
Singapore / Singapori
Slovakia / Sllovakia
Slovenia / Sllovenia
Solomon Islans / Ishujt Solomone
Somalia / Somalia
South Africa / Afrika e Jugut
Spain / Spanja
Sri Lanka / Sri Lanka
Sudan / Sudani
Suriname / Surinami
Swaziland / Shvacilandi
Sweden / Suedia
Switzerland / Zvicra
Syria / Siria
Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda
Togo / Togo
Tonga / Tonga
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako
Tinisia / Tunizia
Turkey / Turqia
Turkmenistan / Turkmenistani
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko
Tuvalu / Tuvalu
Uganda / Uganda
Ukraine / Ukraina
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe
United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise
United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes
Uruguay / Uruguai
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QA
MD
RO
RU
RW
SH
KN
LC
VC
WS
SM
ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
TW
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
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Uzbekistan / Uzbekistani
Vanuatu / Vanuatu
Vatican / Vatikani
Venezuela / Venezuela
Vietnam / Vietnami
Virgin Islands / Ishujt Virxhin
Yemen / Jemeni
Yugoslavia / Jugosllavia
Zaire / Zaireja
Zambia / Zambia
Zimbabwe / Zimbabve
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UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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(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
53113,
Germany,
DE
(740) Krenar LOLOCI
Rr. "Dëshmorët e 4 Shkurtit", Pall.1/2, Kati 1, Tiranë
(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencore, detare, vëzhgues, fotografike, kinematografike,
optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, checking (supervision), kërkuese (mbikqyrëse), jetëshpëtuese dhe mësimore;aparate dhe instrumenta për drejtimin,ndezjen, transformimin,
grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit;aparate për regjistrimin,
transmetimin, procesimin dhe riprodhimin e tingullit, imazhit ose të dhënave;transportues
magnetikë të dhënash;makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave,
kompjutera;kompakt disqe, DVD dhe media të tjera regjistruese dixhitale;programe
kompjuterike;të dhëna të ruajtura në formë elektronike ( të shkarkueshme );publikime
elektronike
(
të
shkarkueshme).
35 Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;mbledhja, sitemimi, grumbullimi dhe
analizimi i të dhënave të biznesit dhe informacionit të ruajtura në databazën
kompjuterike;shërbime të shitjes me pakicë (gjithashtu nëpërmjet Internetit dhe rrjeteve të
tjera të komunikimit), në lidhje me mallrat e sipër-përmendura në klasën 9;Shërbime për
transmetim, shfaqje dhe shkarkim të muzikës, videove dhe përmbajtjes
audiovizuale;shërbime të ofrimit të anëtarësimit për transmetimin, shfaqjen dhe shkarkimin
e muzikës, videove, dhe përmbajtjes audiovizuale ndaj palëve të treta.
38 Shërbime të telekomunikacionit;Shërbime për agjensi shtypi;Dhënie me qera e pajisjeve
të telekomunikimit;Informacion për telekomunikimet;Shfaqje e materialeve audio dhe video
në Internet;Transmetimi, konkretish, shkarkimi,dërgimi,shfaqja, dizenjimi, blogimi,
shpërndarja ose ndryshe ofrimi i medias elektronike ose informacionit nëpërmjet Internetit
ose rrjeteve të tjera të komunikimit;transmetimi ditixhital ose elektronik i zërit, të dhënave ,
tingullit,
imazhit,
audios
dhe
përbajtjes
video,
si
dhe
mesazheve.
41 Edukim;Shërbime të trajnimit;Argëtim;Aktivitete sportive dhe kulturore;Shërbime
argëtuesë, në vëcanti film, muzikë, sporte, video, dhe argëtim televiziv;Publikimi i
materialeve të printuara [përvecse për reklamim] në formë elektronike;shërbime të ofrimit të
i video-ve, lojrave dhe muzikës nëpërmjet një rrjeti pa tel (wireless) për telefona
celularë;shërbime të ofrimit të muzikës dixhitale nga Interneti;Ofrimi i shërbimeve argëtuese
multimediale nëpërmjet një faqeje interneti;Ofrim i filmave të pa-shkarkueshëm;Ofrim i
lojrave në Internet [ jo të shkarkueshëm];Ofrimi i medias audio dhe vizuale nëpërmjet
rrjeteve
komunikuese
[jo
të
shkarkueshme].
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42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkimore dhe shërbime për dizenjimin e
tyre;Sherbime analizimi industrial dhe kërkimor;Dizenjimi dhe zhvillimi i harduerit, softuerit
dhe databazës së kompjuterit;Mirëmbajtje e softuerit;këshilla tekinke;Ruajtje e të dhënave
elektronike;Dhënia me qira e pajisjes së përpunimit të të dhënave;Dizenjimi i faqeve të
internetit për të tretët;shërbime të ofrimit të softuerit si shërbim për përdorim në lidhje me
transmetimin, shfaqjen dhe shkarkimin e muzikës, videos dhe përmbajtjes
audiovizuale;shërbime të ofrimit për përdorim të përkohshëm i softuerit të pa-shkarkueshëm
për transmetim, shfaqje dhe shkarkim të muzikës, videos dhe përmbajtjes audiovizuale.

(210) AL/T/ 2019/240
(220) 30/07/2019
(540)

(551) Marke figure/fjale
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
(526 ) FESTIVAL
(591) e bardhë; e verdhë; rozë; gurkali
(732) Prosound Shpk
Tiranë,
Rr,
"Komuna
e
Parisit",
(740) Angjello Gjika
Rruga Peti, Kompleksi Sona
(511) 41 Shërbime argëtimi

Zona

Kadastrale

8270,

AL
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(210) AL/T/ 2020/355
(220) 14/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Bleta; Shafran
(591) Vjole e hapur;
(732) Bleta Shafran
Fshati
Gurre,
Njesia
Adm
(740) Blerta Feka
Rruga e Kavajes Nr.128, hyrja 10, ap.22, Tirane
(511)
29
Vaj
30 Lule shafrani, erëz;Shafran në pistila, erëz

(210) AL/T/ 2020/472
(220) 12/06/2020
(540)

Petrele,

me

AL

shafran
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
(526 ) ORTHO ALB OTHOPEDIC CENTER
(591) turkeze; Amaranth; e zezë
(732) ARIANIT ILJAZI
RRUGA '' HAXHI H.DALLIU, PALL G 2, AP 2, TIRANE, AL
(740) ARIANIT ILJAZI
RRUGA '' HAXHI H.DALLIU, PALL G 2, AP 2, TIRANE
(511) 10
VESHJE KEMBE ORTOPEDIKE; SHTROJE ORTOPEDIKE; ARTIKUJ
ORTOPEDIKE; BANDAZH ALLCIE PER QELLIME ORTOPEDIKE; NDARESE
GISHTASH PER QELLIME ORTOPEDIKE

(210) AL/T/ 2020/495
(220) 19/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) NEWS; WWW. GOTANEWS. TV
(591) e bardhë; blu
(732) SILVER TOPALLI
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TIRANE Njesia Administrative nr.9, Rruga Muzaket, Ndertesa 16, Hyrja 3, 1016., AL
(740) Gentiana Geci
TIRANE Njesia Administrative nr.9, Rruga Muzaket, Ndertesa 16, Hyrja 3, 1016.
(511) 41 Online media, publikim i teksteve, të tjera përvec teksteve reklamuese, prodhimin
e programeve radio dhe televizive, prodhimin e show, prodhimin dhe publikimin e lajmeve
online, publikimi i librave, publikimin e teksteve elektronike dhe gazetave online, shkrimin
e skenarëve, të tjera përvecse për qëllime reklamimi, programe televizive argëtuese, titrim.

(210) AL/T/ 2020/536
(220) 03/07/2020
(540)

VISUAL ART GALLERY ''V.A.G''
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) VISUAL ART GALLERY
(591)
(732) Kinostudio Dardan
Rruga: '' Sheh Ahmet Pazari'', Pallati Ambasador 3, Kati 2, Hyrja 13, Tirane, AL
(740) Ina Zoto
Rruga: '' Sheh Ahmet Pazari'', Pallati Ambasador 3, Kati 2, Hyrja 13, Tirane
(511) 41 Shpërndarje e filmave artistikë; prezantime kinemaje/prezantime teatrale dhe
filmike; organizime dhe drejtim i koncerteve; shërbime argëtuese; prodhim filmi, përvec
filmave reklamues; prezantimi i shfaqjeve të ndryshme; prodhime teatrale; prezantimi i
shfaqjeve live; produksione teatrale; shërbime muzikore të ndryshme;

(210) AL/T/ 2020/567
(220) 16/07/2020
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) RADIO 1
(591) e zezë; e bardhë
(732) Radio 1 SH.P.K.
Aleksandër
Moisiu,
Pejë,
Kosovë
,
KS
(740) Gazmir ISAKAJ
Rruga "Petro Nini Luarasi", Ndërtesa 2, Hyrja 17, Ap28, Tiranë, Shqipëri
(511) 38 transmetime radio dhe radiovizuale; komunikime me radio; emëtim programesh
radiofonike transmetime satelitore; transmetime pa tel dhe nëpermjet rrjeteve kompjuterike
globale; ofrim i forumeve dhe portaleve në linjë (online); shërbime të transmetimit radio të
agjencive të lajmeve dhe eventeve informative, edukative e argëtuese; komunikime nga
rrjetet e fibrave optike; transmetim radiofonik i progameve në lidhje me blerjet e
marketingun; ofrim i pajisjeve për trasmetimet radio të lëvizshme.

(210) AL/T/ 2020/667
(220) 20/08/2020
(540)

CONAD LOGISTICS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) LOGISTICS
(591)
(732)
CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’
COOPERATIVA IN SIGLA CONAD
Via
Michelino,
59
–
Bologna
(BO),
Italy,
40129,
IT
(740) Renata LEKA
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Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019
(511) 39 Sherbime transporti; Sherbime te agjencise se transportit; Transporti i mallrave;
Ndjekja dhe gjurmimi i dergesave; Ngarkimi i kamioneve; Transporti i kamioneve; Dhenia
me qira e kamioneve; Transport; Transport automjetesh; Transporti i kontejnereve;
Transporti i mallrave; Transporti dhe dorezimi i mallrave; Magazinimi dhe dorezimi i
mallrave; Organizimi i transportit te mallrave; Mbledhja, transporti dhe dorezimi i mallrave;
Shperndarja [transporti] i mallrave permes transportit rrugor; Sherbime informacioni ne
lidhje
me
transportin
e
mallrave.
42 Krijimi i programeve kompjuterike per logjistike, menaxhimi i zinxhirit te furnizimit dhe
i portaleve te tregtise elektronike.

(210) AL/T/ 2020/668
(220) 20/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) logistics
(591) Marka permban te shkruar CONAD logistics . Ne anen e majte eshte nje lule e
vendosur ne nje hapesire te zeze dhe e mes te lules ndodhet nje rreth.
(732)
CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’
COOPERATIVA IN SIGLA CONAD
Via
Michelino,
59
–
Bologna
(BO),
Italy,
40129,
IT
(740) Renata LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019
(511) 39 Sherbime transporti; Sherbime te agjencise se transportit; Transporti i mallrave;
Ndjekja dhe gjurmimi i dergesave; Ngarkimi i kamioneve; Transporti i kamioneve; Dhenia
me qira e kamioneve; Transport; Transport automjetesh; Transporti i kontejnereve;
Transporti i mallrave; Transporti dhe dorezimi i mallrave; Magazinimi dhe dorezimi i
mallrave; Organizimi i transportit te mallrave; Mbledhja, transporti dhe dorezimi i mallrave;
Shperndarja [transporti] i mallrave permes transportit rrugor; Sherbime informacioni ne
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lidhje
me
transportin
e
mallrave.
42 krijimi i programeve kompjuterike per logjistike, menaxhimi i zinxhirit te furnizimit dhe
i portaleve te tregtise elektronike.

(210) AL/T/ 2020/735
(220) 16/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Farmacia
(591) e gjelbër; e bardhë
(732) Dejvi Jazexhiu,person fizik
Tirane,Njesia administrative Nr.4, Rruga e Dibres,godina me nr.1177, AL
(740) Dejvi Jazexhiu
Tirane,Rruga Hajdar Hidi,Njesia administrative nr.10
(511) 5 dizifektante te ndryshem: dizifenktante duarsh, dizifektante siperfaqesh, dizifektante
me baze alkoli 60 dhe 90 grade, dizifektante me baze jo alkoolike;detergjente per qellim
mjekesor;suplemente per diabetiket;suplemente per bebet;dizifektante;kolutore per gojen per
qellime mjekesore;fasho per syrin;kuti e ndihmes se shpejte;glicerine;preparate per
hemoroide;preparate per dhimbjen e kokes;cajra bimore per perdorim mjekesor;uje i
oksigjenuar
per
perdorim
mjekesor
dhe
dizifektuese;imunostimulante;xhel
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masazhues;pasrroje per qellime mjekesore;locione per floket per qellime mjekesore;shampo
me qellime mjekesore;pasta dhembesh per qellime mjekesore;ilace ne forme
karamelesh;vitamina per renien e flokut;bime medicinale;bombla oksigjeni per qellime
mjeksore;vaksina;pambuk;suplemente dietike;preparate per trajtimin e akneve;fasho
adezive;alkool per qellime mjekesore;antibiotike;antimykotik;antiviral;suplemente
ushqimore;suplemente vitaminike;preparate antiparazitare;pelena femijesh;preparate
dermatologjike;preparate dentare;suplemente per oreksin;vajra medicinal;preparate kimike
per shtatezanine;kompresa;cumcakiza;uje pastrues per lente;kontraceptive

(210) AL/T/ 2020/807
(220) 05/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) since 1946
(591) jeshile; portokalli; e bardhë
(732) FUFARMA SHA
Rruga
''Nikolla
Zoraqi'',
Nd.19,
H.1,
AL
(740) Sintia Berberi
Rr. Dervish Hima, 3 Kullat
(511) 35 marketing; shitje me shumicë e produkteve farmaceutike dhe mjekësore; shërbime
administrative për referime mjekësore; studime tregu; promovim i produkteve dhe
shërbimeve nëpërmjet sponsorizimeve të eventeve sportive; promovim i shitjeve për të tjerët
39 ruajtje dhe magazimin; shperndarja e mallrave
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(210) AL/T/ 2020/810
(220) 05/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) tablets; PLUS
(591) e kuqe; blu
(732) TWO BEE SHPK
Rruga
''
Nikolla
Zoraqi'',
Nd.19,
H.1,
AL
(740) Sintia Berberi
Rr. Dervish Hima, 3 Kullat
(511) 5
preparate ushqimore për qëllime terapeutike ose mjekësore;suplemente
ushqimore;preparate farmaceutike

(210) AL/T/ 2020/815
(220) 05/10/2020
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) CANADIAN ELEMENTARY SCHOOL
(591) e kuqe e errët; e kuqe e çelët; 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, Shqiperi.
(511) 41 Arsim shkollor
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V7R1B4,

Kanada,

CA

Tirane,

AL

(210) AL/T/ 2020/844
(220) 13/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) TIRONA AUTOKTONE SHOQNIA; 20-20
(591) Ngjyrat kafe; jeshile; bojeqielli; gri; kafe; e verdhe
(732) Lindita Coku
Rruga
''
Faik
Trenova'',
P/10.
Ap.1,
kati
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1

i

pare,
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(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;

(210) AL/T/ 2020/869
(220) 22/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) CLIMA; 2020
(591) e bardhë; e zezë; e gjelbër; portokalli; e kaltër; blu
(732) Reon 2020 Shpk
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Lagjja 1 Maji, Rruga Sazani, Objekt 10 katesh Ndertimi FI2009, kati 1, Vlore - Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 35 Sherbime shitje me shumice dhe pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te internetit
te produkteve: Pajisje elektronike, elektro-shtepiake, te ngrohjes, ventilimit dhe
kondicionimit te klimes, impiante te brendshme elektrike, radiotelefoni, tv, pajisje dhe
sistemeve per mbrojtjen nga zjarri, produkte dhe pajisje ndertimi, produkte dhe pajisje
hidrosanitare, produkte dhe pajisje kamera te sigurise, sisteme alarmi, sisteme kontrolli hyrje
- dalje, sisteme telefonike, sisteme parkimi, sisteme audio, sisteme dhe produkte te IT;
promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose
reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për të tjerët
[blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në media
komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të ndërmjetësimit komercial;
negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; sigurimi i një tregu në
internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; informacion tregtar dhe këshilla
për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e paraqitjes për
qëllime reklamimi; marrja me qira e stendave të shitjes; optimizimi i motorëve të kërkimit
për promovimin e shitjeve; hartimi i materialeve reklamuese; promovimi i mallrave dhe
shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; marketing; demonstrim i mallrave;
asistencë për menaxhim komercial apo industrial; shpërndarja e mostrave; reklamimi /
publiciteti; marredheniet me publikun; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose
reklamuese.
37 Shërbime që kanë të bëjnë me ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave
të transmetimit dhe shërbimeve të ndërmarrjeve të specializuara në fushën e konstruksioneve
siç janë ato të bojaxhinjve, hidrauliket, instaluesit e ngrohjes ose çative;Informacione per
ndertim;Prishjen e ndërtesave;Konsulence per ndertim;Ndertim fabrikash;Instalimi,
mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe pajisjeve te zyrave;Rindërtimin e motorëve që janë
konsumuar ose pjesërisht të shkatërruara;Rindërtimin e makinerive që janë konsumuar ose
pjesërisht të shkatërruara;Riparim i linjave elektrike;Ndertime dhe riparime te
depove;Mbikëqyrja e ndërtimit të ndërtesave;Ndërtimi i stallave të bukura dhe
dyqaneve;Lyerje, të brendshme dhe të jashtme;Izolime ndertimi; suvatim;Dhenie me qira e
buldozerëve;Dhenie me qira e vinçave [pajisje ndërtimi]; Dhenie me qira e pajisjeve të
ndërtimit;Riparime; pastrim rruge;Instalimin dhe riparimin e pajisjeve për
ngrohje;Instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve kompjuterike;Instalimi dhe
riparimi i pajisjeve të ujitjes;Instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e makinerive;
instalimi dhe riparimi i pajisjeve elektrike; instalimi dhe riparimi i pajisjeve të ngrirjes;
instalimi dhe riparimi i aparateve të kondicionimit.
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(210) AL/T/ 2020/876
(220) 23/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) rozë; e zezë; krem
(732) Sanida Kraja
Lagjia
Partizani,
nr.105,
Shkoder,
AL
(740) Sanida Kraja
Lagjia Partizani, nr.105, Shkoder
(511) 41 Planifikim festash per zbavitje; Sherbime zbavitjeje; Sherbime orkestre; Organizim
ballosh.
43 Sherbime bari; Sherbime kafeterie; Sherbime kateringu per ushqime dhe pije; Sherbime
hotelerie; Sherbime restoranti; Sherbime restoranti me vete-sherbim.
(210) AL/T/ 2020/906
(220) 02/11/2020
(540)

DO SOMETHING WONDERFUL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 80466 22/05/2020 JM
(526 )
(591)
(732) INTEL CORPORATION
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California, 95052, US
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.21/1,

, US
Tirane
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(511) 9 kompjuterë; kompjuterë dore; mikrokompjuterë; minikompjuterë; kartë memorje;
asistentë dixhitale personale; organizatorë personalë portative dhe dore; pajisje
kompjuterike; qarqe të integruara; memorje qarku të integruar; çipe qarku të integruar;
komplet me çipe; procesorë gjysmëpërçues; çipe procesori gjysmëpërçues; çipe
gjysmëpërçues; mikroprocesorë; karta qarku të imprimuar; karta qarkut elektronik;
madherbord (motherboard) kompjuteri; memorje kompjuteri; sisteme operative
kompjuterike; mikro-kontrollues; përpunues të dhënash; njësi qendrore përpunimi; pajisje
memorje gjysmëpërçuese; mikroprocesor i programueshëm programi; mikroprocesorë
dixhitalë dhe optikë; të dhëna dixhitale dhe optike dhe procesorë sinjali; karta qarku video;
karta qarku audio; karta qarku audio-video; akseleratorë grafikë video; akseleratorë
multimedial; procesorë video; karta qarku procesori video; paketime matricash procesori;
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; memorie flash; pajisje memorie flash; 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 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
dixhitalizimit 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 të shkarkueshëm për lidhjen, funksionimin dhe menaxhimin e pajisje 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 kompjuterike dhe programe kompjuterike për zhvillimin, mirëmbajtjen dhe
përdorimin e rrjeteve kompjuterike lokale dhe të gjerë; pajisje kompjuterike dhe programe
kompjuterike për zhvillimin, mirëmbajtjen dhe përdorimin e sistemeve interaktive të
konferencave kompjuterike audio-video; pajisje kompjuterike dhe programe kompjuterike
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për marrjen, shfaqjen dhe përdorimin e sinjaleve të të dhënave video, audio dhe dixhitale të
transmetuara; pajisje elektronike të kontrollit për ndërfaqen dhe kontrollin e kompjuterave
dhe rrjeteve 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
kompjuterike për rrjetëzimin e kompjuterave; pajisje gjysmëpërçuese; pajisje kompjuterike
dhe programe kompjuterike për krijimin, lehtësimin dhe administrimin e aksesit të largët dhe
komunikimit me rrjetet e zonave lokale (lans), rrjetet private virtuale (vpn), rrjetet me fushë
të gjerë (banda) dhe rrjetet globale kompjuterike; ruterë, çelsa, shpërndarës dhe programe
operative serveri; mjete softesh kompjuterike 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, algoritmet e të mësuarit 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 njohjen e modelit; programe
kompjuterike për shfrytëzimin e të dhënave; programe kompjuterike për vizionin për
përvetësimin, përpunimin, analizimin dhe kuptimin e imazheve dixhitale dhe nxjerrjen e të
dhënave vizuale; komplete për zhvillimin e programeve kompjuterike; komplete të zhvillimit
të programeve kompjuterike për vizionin me kompjuter, mësimin industrial, mësimin e
thellë, inteligjencën artificiale, përpunimin e gjuhës natyrore, algoritmet e të mësuarit dhe
analizën e të dhënave; program shikimi i shkarkueshëm dhe i regjistruar që përdor
inteligjencën artificiale për të parë dhe interpretuar të dhënat, që lidhet me harduerin dhe
ruajtjen, menaxhimin dhe përpunimin e të dhënave në cloud; pajisje kompjuterike 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 kompjuterike dhe programe
kompjuterike për përmirësimin dhe sigurimin e transferimit, transmetimit, pritjes, përpunimit
dhe dixhitalizimit të informacionit në grafikë audio dhe video në kohë reale; softuer
kompjuterik të shkarkueshëm dhe të regjistruar për mbledhjen, përpilimin, përpunimin,
transmetimin dhe shpërndarjen e të dhënave të Sistemit Global të Pozicionimit (GPS) për t'u
përdorur në pajisjet fikse, të lëvizshme dhe të dorës; baza të dhënash elektronike që
përmbajnë informacione për rrugë, gjeografi, harta, informacione mbi linjat e tranzitit publik,
informacione të linjës së tranzitit publik, informacionin e rrugës së tranzitit publik, oraret e
tranzitit publik dhe informacione të tjera të tranzitit publik të regjistruara në median
kompjuterike; softuer navigimi për llogaritjen dhe tregimin e rrugëve; sistem navigimi të
tranzitit publik që paraqet harta dixhitale interaktive, udhëzime interaktive dhe informacione
të krijuara nga përdoruesit; programe interaktive kompjuterike për marrjen dhe shfaqjen e
informacionit mbi transportin publik, navigimin, gjeografinë, hartat dhe udhëtimin; softuer
interaktiv kompjuterik për të mundësuar transmetimin e informacionit të tranzitit publik,
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hartës, navigimit, trafikut, rrugëve dhe informacionit me interes në rrjetet telekomunikuese,
telefonat celularë, pajisjet e navigimit dhe pajisjet e tjera mobile dhe portative; program
kompjuterik interaktiv 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; kompjutera dhe platforma
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;
navigimi dhe udhëzimi GPS, gjurmimi i vendndodhjes GPS, pajisja për shfaqjen e hartave
GPS dhe pajisja për llogaritjen e rrugës, regjistrimi i videove dhe pajisjet e rrjetit të
komunikimit pa tel për të dhëna ose transmetim imazhi për automjete; aplikacione
programesh kompjuterike për agjentë dixhitalë virtualë, sisteme parashikimi, mësimi
industrial, automatizimi i procesit njohës, njohja e modelit, njohja e karakterit, aplikacionet
e llogaritjes vizuale, virtualizimi i njohurive, robotika, dronët dhe automjetet pa pilot;
programe kompjuterike dhe aplikacione harduerike për kontrollin automatik të drejtimit të
automjeteve; programe kompjuterike dhe aplikacione harduerike për kontrollin automatik të
drejtimit të automjeteve, kontrollin autonom, navigimin, drejtimin e asistuar të automjeteve
dhe vetë-drejtimin e automjeteve; pajisjet për lokalizimin 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 lokalizimin 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;
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
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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
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 vetëdrejtimin e automjeteve.
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(210) AL/T/ 2020/908
(220) 04/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) pa pirunj
(591) e kuqe; e bardhë; e zezë
(732) Shadi Preçi
Bulevardi Bajram Curri, Pallatet 1 Maj, Shkalla 23, Kati 1, Apt.91. Tirane, AL
(740) Albana
Laknori
Rr.Muhamet

Deliu,

Pallati

Ndregjoni,

(511) 43 sherbime bari; sherbime restoranti

Apt.36,

Linze,

Tirane.
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(210) AL/T/ 2014/212
(540) ALBtv
(732) Albtelecom sh.a
Rruga “Myslym Shyri”, Nr.42, 1001, Tiranë, AL
(151) 01/12/2020
(180) 09/04/2024
(111) 21091
(300)
(510) 38,
(526) tv
(591) -e bardhë; e kuqe (amaranth).
(740) Bledi Hoxha
Autostrada Tiranë-Durrës, Km.7, Kashar, Tiranë (Ne krah të Brunes Qeramika)

(210) AL/T/ 2019/82
(540) SHENDEVERË
(732) SHENDEVERË
Rr"Murat Toptani", Kalaja e Tiranes, Pedonale, Tirane, AL
(151) 26/11/2020
(180) 01/03/2029
(111) 21067
(300)
(510) 43,
(526)
(591) (740) Muharrem Çobo
Rr"Murat Toptani", Kalaja e Tiranes, Pedonale, Tirane

(210) AL/T/ 2019/88
(540) Balfin Real Estate Your Property Expert
(732) Balfin Real Estate
Rr.Dervish Hima, Pall. Ambasador 3, Kati 2, Njesia Administrative 2, Tirane, AL
(151) 26/11/2020
(180) 30/01/2029
(111) 21060
(300)
(510) 35 36,
(526) Real Estate
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(591) -E bardhë; E zezë; jeshile bari neon
(740) Ledja Telhai
Rr.Dervish Hima, Pall. Ambasador 3, Kati 2, Njesia Administrative 2, Tirane
(210) AL/T/ 2019/323
(540) NOVA ELECTRONICS
(732) NEPTUN Sh.p.k
Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 0, Mbikalimi i Kamzës, Terminal center,
Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 26/11/2020
(180) 29/03/2029
(111) 21073
(300)
(510) 35 37,
(526) ELECTRONICS
(591) -E gjelbër; e kuqe
(740) Aleksandros Kosenas
Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 0, Mbikalimi i Kamzës, Terminal center,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/347
(540) Crema mio
(732) Shoqëria ''B.M'' SH.P.K
Rruga ''Bogiq'' km 1, Koplik, Malësi e Madhe, AL
(151) 26/11/2020
(180) 05/04/2029
(111) 21064
(300)
(510) 29,
(526) Crema
(591) -E zezë
(740) Hilmi Laçaj
Rr. Bedri Karapici, Nd.4 H.18, Ap.21, Nj.Adm.Nr 6, 1022, Tirane

(210) AL/T/ 2019/506
(540) INFINITI
(732) RREZART LAHI
RR.''GJON NIKOLL KAZAZI'', TIRANE, AL
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(151) 01/12/2020
(180) 27/05/2029
(111) 21092
(300)
(510) 35,
(526)
(591) (740) RREZART LAHI
RR.''GJON NIKOLL KAZAZI''VILA NR.1 TIRANE

(210) AL/T/ 2019/983
(540) Time Sport
(732) B & B Fashion Sh.P.K
Lagja " Dyli Haxhire Myzyri " Ish Nish Vaj, Elbasan, AL
(151) 01/12/2020
(180) 04/11/2029
(111) 21089
(300)
(510) 25,
(526) Sport
(591) -e kuqe; e zeze
(740) Gentian Prifti
Lagja " Luigj Gurakuqi " , Rruga 28 Nentori, Pall. 73, Elbasan

(210) AL/T/ 2019/1032
(540) KAFSHO
(732) ''ORA'' SH.A
Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.76/1, Ish Kinostudio, Tiranë, AL
(151) 01/12/2020
(180) 21/11/2029
(111) 21093
(300)
(510) 41,
(526)
(591) -e kuqe; e bardhë; e zezë; jeshile; rozë; e verdhë;
(740) Blerina Hoxha
Rr.''Aleksander Moisiu'', Nr.76/1, Ish Kinostudio, Tirane
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(210) AL/T/ 2019/1046
(540) CADBURY BRUNCH BAR
(732) Cadbury UK Limited
PO Box 12, Bournville Lane, Bournville, Birmingham B30 2LU, United Kingdom, UK
(151) 01/12/2020
(180) 27/11/2029
(111) 21076
(300)
(510) 30,
(526)
(591) (740) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania)

(210) AL/T/ 2019/1061
(540) Spazio Conad
(732)
CONAD-CONSORZIO
NAZIONALE
DETTAGLIANTI SOCIETA'
COOPERATIVA IN SIGLA CONAD
Via Michelino, 59 - Bologna (BO), Italy, 40129, IT
(151) 26/11/2020
(180) 10/12/2029
(111) 21069
(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) -portokalli, e verdhe, e kuqe
(740) Renata LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019

(210) AL/T/ 2019/1081
(540) AM
(732) F.A.C.I.B. DI CORTESI & C. S.P.A.
VIA PER FAGNANO OLONA 11, 21058 SOLBIATE OLONA (VA), Italy, IT
(151) 26/11/2020
(180) 16/12/2029
(111) 21062
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(300)
(510) 25,
(526)
(591) -Blu; e bardhë; jeshile; e kuqe; e verdhë
(740) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/1092
(540) El Manar
(732) ManarThon
02 Place Mendes France Mutuelleville, 1082 Tunis, Tunisia, TN
(151) 26/11/2020
(180) 19/12/2029
(111) 21063
(300)
(510) 29,
(526)
(591) (740) Fatos Dega
Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/14
(540) Sandy Beach Resort
(732) Four Season Hotel& Resort
Tirane, Kavaje, Nr.Pasurie 111/293, Zona Kadaastrale 2291, AL
(151) 26/11/2020
(180) 08/01/2030
(111) 21058
(300)
(510) 43,
(526) Beach Resort
(591) (740) Sonila Elezi
Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla 3, Kati i VI, AP.29, Tirane
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(210) AL/T/ 2020/45
(540) DREAMADES LUXURY SUITES HOTEL
(732) AG. TCC SHPK
Rr.''Sami Frasheri'', Pallati i aviacioni i vjeter, Nr. 3, Ap. 1, AL
(151) 01/12/2020
(180) 21/01/2030
(111) 21083
(300)
(510) 43,
(526) LUXURY SUITES HOTEL
(591) (740) Andi Canaj
Rr.''Sami Frasheri'', Pallati i aviacioni i vjeter, Nr. 3, Ap. 1

(210) AL/T/ 2020/56
(540) FRESH SWIPE
(732) Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan, JP
(151) 01/12/2020
(180) 23/01/2030
(111) 21094
(300) 2019736095 24/07/2019 RU
(510) 34,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,

Shk.

C,

Nr.2/1,

Tirane

(210) AL/T/ 2020/69
(540) DSP
(732) CHEN HONG
Room 305, #9 Qiangwei, Nanpu Street Bridgehead, Lucheng District, Wenzhou City,
Zhejiang, China, CN
(151) 01/12/2020
(180) 27/01/2030
(111) 21078
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(300)
(510) 21,
(526)
(591) (740) Krenar LOLOCI
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall.1/1, Kati 2 Tiranë,Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/73
(540) MCA - MICRO CREDIT ALBANIA
(732) MICRO CREDIT ALBANIA sha
Tirane Njesia Bashkiake Nr.9, Bulevardi Zogu i Pare, Rruga Maliq Muço, Nr.1, Qendra e
Biznesit STAR, kati III, AL
(151) 01/12/2020
(180) 28/01/2030
(111) 21090
(300)
(510) 36,
(526) Micro Credit Albania
(591) -e kuqe; e bardhë; e zezë
(740) Bledar Korkaj
Rr “Maliq Muco”, Blv.”Zogu i Parë”,Qendra e Biznesit STAR, kati i IV, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/109
(540) Yellow Mood
(732) Lonsdaleite Shpk
Farke, Lundër, prapa Qendrës Tregtare TEG, Zona Kadastrale Nr. 2529, Nr. Pasurie 510/10,
Vol. 6 Faqja 159, Tirane, Shqiperi., AL
(151) 01/12/2020
(180) 11/02/2030
(111) 21074
(300)
(510) 29, 30, 32, 33, 42 43,
(526)
(591) -Pantone 7547C
(740) Ened Topi
Rr."A. Sinani", 204, Tiranë, Shqipëri
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(210) AL/T/ 2020/110
(540) Yellow Mood
(732) Lonsdaleite Shpk
Farke, Lundër, prapa Qendrës Tregtare TEG, Zona Kadastrale Nr. 2529, Nr. Pasurie 510/10,
Vol. 6 Faqja 159, Tirane, Shqiperi., AL
(151) 01/12/2020
(180) 11/02/2030
(111) 21075
(300)
(510) 29, 30, 32, 33, 42 43,
(526)
(591) -Pantone 123 C
(740) Ened Topi
Rr."A. Sinani", 204, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/111
(540) NATRACARE
(732) Bodywise (UK) Limited
14 Lower Court Road, Almondsbury Bristol BS32 4DX United Kingdom/ UK, UK
(151) 26/11/2020
(180) 11/02/2030
(111) 21071
(300)
(510) 3 5,
(526)
(591) (740) Rajmonda Karapici
Rr.Ndreko Rino,Nd.1 H 34/28 Tirane.

(210) AL/T/ 2020/112
(540) natracare
(732) Bodywise (UK) Limited
14 Lower Court Road, Almondsbury Bristol BS32 4DX United Kingdom/ UK, UK
(151) 26/11/2020
(180) 11/02/2030
(111) 21070
(300)
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(510) 3 5,
(526)
(591) -e zezë; gri
(740) Rajmonda Karapici
Rr.Ndreko Rino,Nd.1 H 34/28 Tirane.

(210) AL/T/ 2020/134
(540) ORIO
(732) Endri Lala
Rruga ''Qemal Stafa'', Godina Nr.19, Hyrja 6, Ap.52, Zona Kadastrale Nr.8170, Nr.Pasurisë
1/41+6-52, Tirane, AL
(151) 01/12/2020
(180) 19/02/2030
(111) 21084
(300)
(510) 29, 30 32,
(526)
(591) (740) Endri Lala
Rruga ''Qemal Stafa'', Godina Nr.19, Hyrja 6, Ap.52, Zona Kadastrale Nr.8170, Nr.Pasurisë
1/41+6-52, Tirane

(210) AL/T/ 2020/148
(540) MICHTER'S
(732) JNJ Enterprises, LLC
69 Defco Park Road North Haven, CT 06473, US, US
(151) 26/11/2020
(180) 21/02/2030
(111) 21068
(300)
(510) 33,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
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(210) AL/T/ 2020/200
(540) SWISSLAC
(732) Pharmalys Laboratories SA
Siedereistrasse 9, CH-6280 Hochdorf, Switzerland, CH
(151) 01/12/2020
(180) 09/03/2030
(111) 21081
(300)
(510) 5,
(526)
(591) -blu; bojëqielli; e bardhë;
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" , shkalla 5, apt.25, Tirane

(210) AL/T/ 2020/215
(540)
(732) DingTalk Holding (Cayman) Limited
Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay
Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman Islands
, KY
(151) 01/12/2020
(180) 17/03/2030
(111) 21082
(300)
(510) 9, 35, 38, 41, 42, 44 45,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.21/1,
Tirane

(210) AL/T/ 2020/245
(540)
(732) Rivian IP Holdings, LLC
13250 N. Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170, USA, US
(151) 01/12/2020
(180) 06/04/2030
(111) 21077
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(300)
(510) 9 12,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1, Tirane

(210) AL/T/ 2020/246
(540) RIVIAN
(732) Rivian IP Holdings, LLC
13250 N. Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170, USA, US
(151) 01/12/2020
(180) 06/04/2030
(111) 21080
(300)
(510) 9 12,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati
Gener
2,
Shk.

C,

(210) AL/T/ 2020/252
(540) RINOBACT
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo
Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA., BA
(151) 26/11/2020
(180) 07/04/2030
(111) 21059
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Fatos DEGA.
Rr. "Nikolla Tupe",N.2, H.4, A.30, Tiranë

Nr.2/1,

Tirane
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(210) AL/T/ 2020/311
(540) BBI GROUP BEST BRANDS INTERNATIONALLY
(732) BBI GROUP
Rruga "Vorë-Rinas, Fshati Muçaj, Godina ne zonën kadastrale 2726, Nr.pasurie 142/26,
Vorë, Tiranë, AL
(151) 01/12/2020
(180) 17/04/2030
(111) 21087
(300)
(510) 29, 30 35,
(526) GROUP; BEST BRANDS INTERNATIONALLY
(591) -e bardhë; e zezë; e kuqe; gri
(740) Moreno Malevi
Blloku "1 Maji", Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/316
(540) LUCKY STRIKE SLOW CURED
(732) British American Tobacco (Brands) Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, DE 19808-1674 Wilmington, United States, US
(151) 01/12/2020
(180) 21/04/2030
(111) 21095
(300)
(510) 34,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/318
(540) RIVIAN
(732) Rivian IP Holdings, LLC
13250 N. Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170, USA, US
(151) 01/12/2020
(180) 22/04/2030
(111) 21079
(300)
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(510) 35 37,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1, Tirane

(210) AL/T/ 2020/326
(540) PHROMPO
(732) Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry ALKALOID AD - Skopje
Blvd. Aleksandar Makedonski 12, Skopje 1000, Republic of North Macedonia, MK
(151) 26/11/2020
(180) 27/04/2030
(111) 21061
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/328
(540) ETi PIZZA CRACKER
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI
Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, ESKISEHIR, Turkey, TR
(151) 26/11/2020
(180) 29/04/2030
(111) 21072
(300)
(510) 30,
(526) PIZZA; CRACKER
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
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(210) AL/T/ 2020/345
(540) Drupa Caffe Amorevolmente Tuo
(732) ALB-ERK SHPK
Rruga "Ndre Mjeda" Nr.42, pranë ish Parkut "21 Dhjetori", Tiranë, AL
(151) 01/12/2020
(180) 07/05/2030
(111) 21100
(300)
(510) 30,
(526) Caffe
(591) -Jeshile; E bardhë
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159

(210) AL/T/ 2020/367
(540) D Diamond
(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
(151) 26/11/2020
(180) 22/05/2030
(111) 21066
(300)
(510) 29 30,
(526)
(591) -e bardhë, vishnje
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4

(210) AL/T/ 2020/376
(540) Arome Deti
(732) Eljona Varesi
Rruga Pavarësia e Kosovës, Kompleksi Diell, Objekti Nr.10, Qerret , Tirane - Shqiperi., AL
(151) 26/11/2020
(180) 26/05/2030
(111) 21065
(300)
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(510) 43,
(526) Deti
(591) -Bojëqielli; mustard
(740) Vilson Duka
Rruga: Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2,Ap 4

(210) AL/T/ 2020/380
(540) T
(732) LUFRA shpk
Fier Kolonje BISHQETHEM Fshati Bishqethem, Lagjia Rruga e Kishes, Autostrada Fier Lushnje, zona kadastrale nr 1197, pasuria nr.5632., AL
(151) 01/12/2020
(180) 27/05/2030
(111) 21088
(300)
(510) 29,
(526)
(591) -e bardhë; jeshile e errët
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4

(210) AL/T/ 2020/381
(540) TRADI
(732) LUFRA shpk
Fier Kolonje BISHQETHEM Fshati Bishqethem, Lagjia Rruga e Kishes, Autostrada Fier Lushnje, zona kadastrale nr 1197, pasuria nr.5632., AL
(151) 01/12/2020
(180) 27/05/2030
(111) 21096
(300)
(510) 29,
(526)
(591) -Jeshile e errët; e bardhë
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4
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(210) AL/T/ 2020/382
(540) TRADI
(732) LUFRA shpk
Fier Kolonje BISHQETHEM Fshati Bishqethem, Lagjia Rruga e Kishes, Autostrada Fier Lushnje, zona kadastrale nr 1197, pasuria nr.5632., AL
(151) 01/12/2020
(180) 27/05/2030
(111) 21099
(300)
(510) 29,
(526)
(591) -e bardhë; kafe
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4

(210) AL/T/ 2020/401
(540) ZINS
(732) Rigels Rajku
Lagja nr. 13, Rruga "Pavarsia" Objekti me numer pasurie 39/151, Kati i pare, Zona
Kadestrale 8515, Durres, AL
(151) 01/12/2020
(180) 28/05/2030
(111) 21097
(300)
(510) 9, 14, 16, 25, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 45,
(526)
(591) (740) Ermir Gjyzeli
Rruga '' Shaban Gjyzeli'' Sallmone, Shijak

(210) AL/T/ 2020/423
(540) SHQIP
(732) VJOLLCA HOXHA
Rruga "17 nëntori", Godina 20, Mëzez, Kodër, Kashar, Tiranë , AL
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(151) 01/12/2020
(180) 03/06/2030
(111) 21086
(300)
(510) 16 38,
(526)
(591) -E bardhë; e zezë; e kuqe
(740) Lulzim Alushaj
Rruga "Shyqyri Berxholli", Pallati Intercosar (afër Gjykatës së Lartë), Shkalla A, Kati 3,
Suite 9B, Kodi postar 1001, Njësia Bashkiake nr. 10,Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/428
(540) HYPRESSIN
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo
Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA, BA
(151) 01/12/2020
(180) 03/06/2030
(111) 21085
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Fatos DEGA
Rr.Nikolla Tupe, N.2, H.4, A.30, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/467
(540) PINUCHI
(732) MILOSAO SH.P.K
Lagjia Nr.1, Rruga "Skenderbeu", Ap. Nr. 30, Kati 1 Sarandë, AL
(151) 01/12/2020
(180) 11/06/2030
(111) 21098
(300)
(510) 7, 11, 18, 20 35,
(526)
(591) (740) Moreno Malevi
Blloku "1 Maji", Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Tiranë
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(210) AL/T/ 2020/637
(540) Fondi Besa institucion financiar
(732) FONDI BESA SH.A.
Rruga " Dritan Hoxha", Zonë kadastrale nr.8210, nr.pasurie 1/296-N 4, Laprakë, Tiranë, AL
(151) 02/12/2020
(180) 11/08/2030
(111) 21105
(300)
(510) 36,
(526) Institucion financiar, Fondi
(591) -Lejla; e kuqe; rozë; vishnjë 5265 C; 7433 C; 198 C; 7423 C
(740) Irena Kita
Brigada e VIII, Ndërtesa nr.4, Tiranë
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REFUZIME ME BAZA APSOLUTE
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( 210 ) AL/T/ 2020/438
(540)
FarmaOn
( 732 ) Donald Daja (Person Fizik)
Rr. Elbasanit Pall. Classic Konstruksion (prane filialit te ri Raiffeisen Bank) Tirane, AL
( 591 ) ( 740 ) Aleksandra Mecaj
Rruga R. Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane
( 511 )

49

Buletini i Pronësisë Industriale

PUBLIKIM APLIKIMI
DISENJO INDUSTRIALE
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( 21 ) AL/I/ 2020/12
( 22 ) 06/11/2020
( 54 ) Dyshek
( 30 )
( 73 ) COMMERCEE CORP SHPK / Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa
Pajtoni shpk, Kati perdhes, Dyqani Nr.11, Tirane – Shqiperi., AL
( 71 )
( 51 )
( 55 )
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( 21 ) AL/I/ 2020/13
( 22 ) 06/11/2020
( 54 ) Dyshek
( 30 )
( 73 ) COMMERCEE CORP SHPK / Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa
Pajtoni shpk, Kati perdhes, Dyqani Nr.11, Tirane – Shqiperi., AL
( 71 )
( 51 )
( 55 )
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- Objekti i apelimit:
Marka “Ujë Mineral Valbona” me numër aplikimi:
AL/T/2019/762 me të dhënat e mëposhtme:
Emri dhe adresa e aplikantit: Shoqëria Stabilimenti Valbona shpk, përfaqëuar nga Z. Eno
Dodbiba
Rruga Nacionale Vorë- Fushë –Krujë km 23, Tiranë.
Me nr. aplikimi: AL/T/2019/762
Data e depozitimit: 30/08/2019
Lista e mallrave dhe/ose shërbimeve: 32.
-Apeluesi:
Shoqëria Stabilimenti Valbona shpk
Data e depozitimt të këkesës: 26/06/2020
Baza Ligjore ku mbështetet shfuqizimi:

Nenet 145/b, neni 155/1 të ligjit nr. 9947, dt. 07.07.2008 “Për pronësinë industriale” i
ndryshuar;
-Vendimi:
Të pranojë kërkesën për apelimin e vendimit për refuzim të rregjistrimit të markës me
emërtimin “Ujë mineral Valbona” me nr. Aplikimi AL/T/2019/762 dhe vijimin e
procedurave të regjistrimit të saj.

