MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËSISË INDUSTRIALE

BULETINI I PRONËSISË
INDUSTRIALE
(Marka, Tregues Gjeografikë,
Emertime Origjine dhe Disenjo Industriale)

Tiranë më, 16 Dhjetor 2020
Nr. 42/2020

Buletini i Pronësisë Industriale

2

Kodet e përdorura në gazetë ............................................................................................................. 3
INID Codes used in gazette
Kodet e shteteve ………………………………..……………………………………………………..……….4
Country codes
Publikim aplikimi marka ……….…….……………...………………………………....………..…9
Application publication trademarks
Marka të regjstruara …………………….………………………………………….……………..31
Registered trademarks

Buletini i Pronësisë Industriale

Kodet INID dhe minimumi i kërkuar për identifikimin e të dhënave bibliografike lidhur me:
Markat.
111. Numri i regjistrimit të markës.
151. Data e regjistrimit.
180. Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes.
210. Numri i kërkesës.
220. Data e depozitimit të markës.
300. Prioriteti.
511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve.
526. Elementet e Pambrojtur te Markes 540.
Riprodhimi i markës.
554. Marke trepërmasore.
510. Lista e mallrave dhe shërbimeve.
591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës.
551. Markë kolektive.
731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 732.
Emri dhe adresa e pronarit të markës.

3

Buletini i Pronësisë Industriale

4

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/ 2019/770
(220) 04/09/2019
(540)

HEATMASTER SYSTEM
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) SYSTEM
(591)
(732) United Castle International Company Limited
Room 3101, 31/F, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, Hong Kong , HK
(740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada, Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1, Tirana, Albania
(511) 9 Programe kompjuterike; bateri për cigare elektronike; bateri për pajisje elektronike
që përdoren për ngrohjen e duhanit, karikues baterish për pajisje elektronike që përdoren për
ngrohjen e duhanit; karikues USB për pajisje elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit;
karikues automjetesh për cigare elektronike; karikues automjetesh për pajisje që përdoren
për
ngrohjen
e
duhanit.
11 Avullues elektronikë; pajisje për ngrohjen e lëngjeve; pajisje për prodhim avulli, avullues
me
kabëll.
34 Duhan; Duhan i papërpunuar ose i përpunuar, përfshirë puro, cigare, puro të holla, duhan
për dredhje, duhan për llullë, duhan që përtypet, duhan nga hunda, zëvendësuesit e duhanit
(jo për qëllime mjekësore); artikuj për duhanpirësit, përfshirë letër dhe tuba cigaresh, filtra
cigaresh, kuti duhani, kuti dhe taketuke për cigare jo prej metaleve të çmuar, lidhjeve të tyre
ose të veshura me to; llulla, makina xhepi për dredhjen e cigareve; çakmakë; shkrepse; cigare
elektronike;
avullues
për
pirje
duhani.
35 Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me programe kompjuterike, bateri për cigare
elektronike, bateri për pajisje elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit, karikues
baterish për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit, karikues USB për pajisje
elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit, karikues automjetesh për cigare elektronike,
karikues automjetesh për pajisjet që përdoren për ngrohjen e duhanit;shërbime të shitjes me
pakicë në lidhje me avullues elektronikë, pajisje për ngrohjen e lëngjeve, pajisje për prodhim
avulli, avullues me kabëll;shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me duhanin (i
papërpunuar), duhanin (i përpunuar), purot, cigaret, purot e holla, duhanit për dredhje,
duhanit për llullë, duhanit që përtypet, duhanit nga hunda;shërbime të shitjes me pakicë në
lidhje me zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime mjekësore) artikuj për duhanpirësit, letër
dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti dhe taketuke për cigare, llulla;shërbime
të shitjes me pakicë në lidhje me makinat e xhepit për dredhjen e cigareve, çakmakët,
shkrepset, cigaret elektronike;shitje me pakicë e cigareve elektronike;grupimi, për përfitimin
e të tjerëve, të një shumëllojshmërie produktesh, pikërisht duhan, zëvendësues duhani,
avullues elektronikë, bateri dhe karikues për cigare elektronike, duke u dhënë mundësinë
konsumatorëve të krahasojnë dhe blejnë me lehtësi këto mallra;reklamim;menaxhim
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biznesi;marketing dhe shërbime promovuese;shërbime informacioni dhe konsulence në
lidhje me sa më sipër.

(210) AL/T/ 2019/940
(220) 22/10/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Blu; e bardhë
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, 07936 East Hanover, New Jersey, United States, US
(740) Krenar Loloçi
Rr. ''Ibrahim Rugova'', Pall.1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 29 Produkte të qumështit, në veçanti, ëmbëlsira pas buke (dessert) me bazë qumështi
dhe ëmbëlsira pas buke (dessert) frigoriferi, duke përfshirë mus, krem dhe produkte kosi
(yoghurt).
30 Akullore, ëmbëlsira të ngrira;ëmbëlsira (dessert), ëmbëlsira frigoriferi që konsumohen
pas një vakti (dessert);miell dhe preparate të bëra nga drithërat;drithëra për vaktin e
mëngjesit.
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(210) AL/T/ 2019/966
(220) 30/10/2019
(540)

FISH TIME
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) FISH
(591)
(732) FISH TIME sh.p.k
RRUGA DON BOSKO PALLATI GENER 2, LOKALI NR.5, TIRANE, AL
(740) ESMERALDA BRAHIMI
RRUIGA DON BOSKO PALLATI GENER 2, LOKALI NR.5, TIRANE
(511) 35 Sherbime te shitjes se ushqimeve , duke u dhënë mundësi klientëve të shikojnë dhe
blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shijes me
pakicë,
dyqanet
me
shumicë.
43 Shërbime restoranti;Shërbime bari;Shërbime kafeneje;Shërbime për sigurimin e ushqimit
dhe pijeve;Shërbime hotelerie;Shërbime te akomodimit të përkohshëm;Ushqime dhe pije për
katering;Shërbime Snack-bar.

(210) AL/T/ 2020/193
(220) 06/03/2020
(540)

OFF-WHITE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) OFF-WHITE LLC
360
Hamilton
Ave.,
#100
White
Plains,
NY
10601,
US
(740) Evis Jani
Rruga. Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159
(511) 3 Kolonjë; esencë parfumi; parfume; aroma për përdorim personal; sapunë, konkretisht
sapun tuateti, sapun kozmetikë, sapun për rroje, sapun me aromë, sapun jo-mjekësor, sapun
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deodorant, sapun kundër djersës;Locion për përkujdesin e lëkurës; Kundra dejrsë;
Deodorante për përdorim personal; Kozmetikë, konkretisht, locione mbas rrojës, balsam
mbas rrojës; Larës trupi; Preparate për tualet jo-mjekësor; Preparate për kujdesin e lëkurës
jo-mjekësor; aromë për ambiente; Potpuri (aroma);Vajra aromatikë për terapi, konkretisht,
vajra esencial aromatikë për terapi; Kokrra aromatike për përdorim në shtëpi, konkretisht,
hidratant për fytyrën me aromë, Kokrra për banjo; Preparate për aromatizues; Preparate për
kujdesin e thonjve; Manikyr dhe heqës për manikyre; Varja esencial; Makijazh; Preparate
për tualet jo-mjekësor; Preparate për përkujdesin e flokëve; Preparate për stilimin e flokëve;
Locion për flokët; Llak flokësh; Shampo; Balsam për flokët; Xhel për flokët; Shkumë për
flokët.
9 Pajisje për sytë, konkretisht, syze optike, syze dielli, skelet për syzet optike dhe lente dhe
aksesorë për pajisjet e syve, konkretisht kuti dhe mbajtëse për syzet;çanta laptopi;çanta në
formë zarfi dhe mbajtëse;kuti për telefonat celularë;mbrojtëse për telefonat;kokore
mbrojtëse;USB boshe;bilbila sinjalizues;bilbila për përdorim në sport;bilbila
alarmi;kompasa
magnetik;kompasa
matës;busulla.
14 Bizhuteri; byzylykë; varëse; medalion; bizhuteri spila; unaza, vathë, butona mansheti;
ora; rripa për orë; gurë të çmuar dhe gjysmë të çmuar; metale të çmuara dhe aliazhet e tyre;
Punime artistike prej metali të çmuar; kuti bizhuterish; Kuti bizhuterish prej metali të çmuar;
hallka
çelësash;
unazë
çelësash.
16 Agjendë personale dhe planifikues; libri i adresave; agjendë; album fotografik; kalendar;
letër për të shkruar; aksesorë tavoline që përmbajnë mbajtëse lapsash, mbajtëse kapëse letre,
kapëse letre, kuti lapsash, fshirëse, lapsa dhe stilolapsa; dosje për dokumente; dosje për fletë;
shënjuese për faqet e librave; letër për paketimin e dhuratave; kuti dhuratash prej kartoni;
kartolina dhuratash; kartolina; karta urimi; shami letre për paketim; qese letre për blerje;
shami letre; printime arti; printime në kanavacë; vepra arti me litografi; vepra arti të bëra me
letër; piktura dhe riprodhimet e tyre; postera; ngjitës; ngjitës për qëllime shtëpiake ose
kancelarie;
shirit
prej
letre;
vizore;
vizore
për
vizatim.
20 Mobilje; pasqyra; jastëkë; jastëkë mbështetës; krevate; dyshekë; unazë çelësash jo prej
metali; byzylykë identifikimi, jo prej metali; korniza pikturash; stopues për dyer, jo prej
metali
ose
gome.
21 Pajisje për pjekje; tabaka shërbimi; tavë për kek; ekspozitor për kek; set mbajtës;
shtrydhës për qitro; lugë për servirje konkretisht, forma për biskota; tavë për biskota; pajisje
për gatim, konkretisht tigan për skuqje; tiganë me dorezë; tiganë i thellë; tenxhere me avull
dhe tigan skuqje i thellë; mbajtëse letrash; Pllaka prerëse; set për ngrënie; pjata; tasa;
mbajtëse sapuni të lëngshëm; gota; kupa për të pirë; gota për të pirë; filxhanë dhe pjata
filxhani; kupa vezësh; shtypëse për hudhra; rende për qëllime shtëpiake; enë shtëpie,
konkretisht; kapëse ushqimi; spatula; sita; lopatë kuzhine; Pirun gatimi; pirun servisi; lugë
për gatim; lugë për servisi; mbajtëse thikash; rrahëse; rende; Përzierës, jo elektrikë, lugë
akullore; sitë në formë tave; kullesë; garuzhde; pllaka për të prerë dhe petës; tabaka për
servirjen e ushqimit; mbajtëse pecetash për qëllime shtëpiake; kanë; mulli kripe dhe piperi;
mbajtëse kripe dhe piperi; pjata të cekëta për servirje; pjata për servirje; tabaka për servirje;
mbajtëse sapuni; pjatë sapuni; pajisje për mbajtjen e erëzave; çajnikë; tabaka për qëllime
shtëpiake, jo prej metali; vazo; shandanë (qirimbajtëse); doreza furre; aksesorë për në tualet
konkretisht, mbajtëse gotash; hapëse shishesh; shishe parfumi bosh; kuti ilaçesh për përdorim
personal; unaza pecetash; shishe uji bosh; furça dhëmbësh; furça flokësh; krehër.
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24 Pëlhura dhe artikuj tekstili, konkretisht pëlhura shtëpiake, çarçafë krevati; peshqirë banjo;
mbulesa krevati; çarçafë tekstili; batanije për krevat; jorgan; kuverta; mbulesa krevati
(kuverta); mbulesa krevati; këllëf jorgani; jorganë me pupla;çarçaf për të mbrojtur krevatin
nga pluhurat; këllëf zbukurues për jastëk; këllëf për jastëk; batanije; këllëf dysheku; peshqirë;
peshqirë banjoje; peshqirë plazhi; peshqirë fytyre; peshqirë për trupin dhe fytyrën; mbulesë
tavoline, perde, shami, sixhade, pëlhura pambuku, tapiceri dhe pëlhura për perde; mbajtëse
pëlhurash,
peshqirë
dorezë,
perde
dushi.
25 Aksesorë (veshje) për kokën, kapele;kapele me strehë, doreza, veshje për këmbët, çizme,
atlete,
shapka
me
gisht;shapka
për
shtëpi;rroba
dushi;maska
gjumi.
27 Tapete; qilima; mbulesa dyshemesh me sipërfaqe të fortë; mbulesa dyshemesh prej vinili;
letër muri; mbulesa muri prej plastike; tapet për banjo; tapet për joga; rrugicë për dyert; tapet
për
dyshemenë;
sixhade
muri,
jo
prej
tekstili.
35 Shitje me shumicë për veshje, këpucë, aksesorë të modës dhe veshje, artikuj sportivë,
sende për shtëpi, mobilje, mbulesa krevati, enë shtëpie, pajisje për sytë, bizhuteri, kozmetikë,
parfume, produkte për kujdesin ndaj lëkurës dhe flokëve, produkte luksoze për shkrim dhe
letër
për
shkrim;
shitje online me shumicë për veshje, këpucë, aksesorë të modës dhe veshje, artikuj sportivë,
sende për shtëpi, mobilje, mbulesa krevati, enë shtëpie, pajisje për sytë, bizhuteri, kozmetikë,
parfume, produkte për kujdesin ndaj lëkurës dhe flokëve, produkte luksoze për shkrim dhe
letër për shkrim

(210) AL/T/ 2020/506
(220) 23/06/2020
(540)

Mapo On-Line
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) On-Line
(591)
(732) Eurolab Internacional Grup Shpk
Vlorë Vlorë VLORË Rajoni 5, Lagjja "Lirim", Rruga "Demokracia", AL
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;oriz, makarona dhe makarona nudëll (makarona
të gjata në formë pete);tapiokë dhe miell palme (sago);miell dhe preparate të bëra prej
drithërash;bukë, pasta dhe ëmbëlsira;çokollatë;akullore, sorbeto dhe akuj të tjerë të
ngrënshëm;sheqer, mjalt, melasë;maja, maja birre, pluhur për pjekje;kripë, erëza sezonale,
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erëza, barishte të konservuara;uthull, salca dhe kondimente/erëza të tjera;akull (ujë i
ngrirë);salca
[kondimente/erëza].
32 Birra;pije jo-alkoolike;ujra mineralë dhe të gazuar;pije frutash dhe lëngje frutash;shurupe
dhe preparate të tjera për përgatitjen e pijeve;pije aloe vera, jo-alkoolike;aperitivë, joalkoolik;verë elbi [birrë];kokteje me bazë birre;preparate për përgatitjen e ujit të gazuar;sidër
(musht), jo-alkoolik;kokteje, jo-alkoolike;pije energjike;esenca për përgatitjen e
pijeve;nektare frutash, jo-alkoolike;birrë me xhenxhefil;musht rrushi, i pafermentuar;pije
izotonike;kvas [pije jo-alkoolike];limonata;litia (ujë litia që përmban kripa litiumi);birrë me
malt;musht;ekstrakte frutash jo-alkoolike;pije me lëng frutash jo-alkoolike;preparate joalkoolike për përgatitjen e pijeve;pije me bazë mjalti jo-alkoolike;pije jo-alkoolike të
aromatizuara me kafe;pije jo-alkoolike të aromatizuara me çaj;orgeat (pije freskuese e
përbërë prej uji me shije portokalli dhe elb ose bajame);pilula/tableta për pije
freskuese;pluhur për pije freskuese;pije sportive të pasura me proteina;pije me bazë orizi, të
ndryshme nga zëvendësues të qumështit;sarsaparilla [pije jo-alkoolike];ujë seltzer (ujë
mineral me flluska);shërbet [pije];smoothies;ujë soda;pije të buta (pije jo-allkollike me
gaz/soft drinks);pije me bazë soje, të ndryshme nga zëvendësues të qumështit;shurupe për
pije;shurupe për limonata;ujra tavoline;lëng domatesh [pije];lëng zarzavatesh [pije];ujra
[pije];pije
me
hirrë.
33 Pije alkoolike, përveç birrës; preparate alkoolike për përgatitjen e pijeve; aperitivë; biter;
pije alkoolike që përmbajnë fruta; konjak (brandy); xhin; likerna; rum; vodka; uiski; verë;
anise (glikanxo) [liker]; uzo [liker]; arrak (pije alkoolike e distiluar në mënyrë tipike nga
pisha e palmës së kokosit ose nga orizi); baijiu [pije alkoolike kineze e distiluar]; sidër
(musht); kokteje; curacao (liker i aromatizuar me lëkurën e portokallit të hidhur); pije
tretëse/degjistive [likerna dhe pije alkoolike]; pije të distiluara; esenca alkoolike; ekstrakte
alkoolike; ekstrakte frutash, alkoolike; hidromel [pije alkoolike prej uji dhe mjalti të
fermentuar]; kirsch (konjak/brandy i distiluar nga lëngu i fermentuar i qershive); likerna; nira
[pije alkoolike me bazë kallam sheqeri]; likerna me karamele mente; perri (pije alkoolike e
bërë prej lëngut të fermentuar të dardhës); piquette (pije nga vera e prodhuar duke shtuar ujë
në pjesët e mbetura të vreshtës së rrushit); pije alkoolike të para-përziera, të ndryshme nga
ato me bazë birre; alkool orizi; sake (pije alkoolike japoneze që bëhet nga fermentimi i orizit).
35 Shërbime marketingu; shërbime reklamimi; shërbime të menaxhimit të biznesit; shërbime
të administrimit të biznesit; funksione zyre; shërbime të agjensive të import-eksportit;
shërbime të ndërmjetësimit tregtar; shërbime të demonstrimit të mallrave; shërbime të
studimit të tregut; shërbime të organizimit të shfaqjeve për qëllime tregtare ose reklamimi;
shërbime të reklamimit në ambiente të jashtme; shërbime të prezantimit të mallrave në mediat
e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë dhe me shumicë; shërbime të prokurimit për
të tjerë [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; shërbime të marrëdhënieve
me publikun; shërbime të reklamimit në radio; shërbime të promocionit të shitjeve për të
tjerë; shërbime të ofrimit të një tregu online për blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve;
shërbime
të
reklamimit
online
në
një
rrjet
kompjuterik.
39 Shërbime të transportimit; shërbime të paketimit dhe magazinimit të mallrave; shërbime
të ambalazhimit të mallrave; shërbime të shpërndarjes së mallrave; shërbime të shpërndarjes
së mallrave me porosi; shërbime të transportit/ngarkesës së mallrave [transportim i mallrave];
shërbime të dërgimit të mallrave/ngarkesës së mallrave; shërbime të informimit mbi
magazinimin; shërbime të informimit mbi trafikun; shërbime të logjistikës së transportit;
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të

ujit.

43 Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime të akomodimit të përkohshëm;
shërbime bari; shërbime kafeterie; shërbime të dekorimit (zbukurimit) të ushqimeve;
shërbime kateringu të ushqimeve dhe pijeve; shërbime restoranti; shërbime restoranti me
vetë-shërbim; shërbimeve të bareve që ofrojnë ushqime që shërbehen midis vakteve (snackbar).

(210) AL/T/ 2020/507
(220) 23/06/2020
(540)

Mapo-City
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
(526 ) City
(591)
(732) Eurolab Internacional Grup Shpk
Vlorë Vlorë VLORË Rajoni 5, Lagjja "Lirim", Rruga "Demokracia", AL
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;oriz, makarona dhe makarona nudëll (makarona
të gjata në formë pete);tapiokë dhe miell palme (sago);miell dhe preparate të bëra prej
drithërash;bukë, pasta dhe ëmbëlsira;çokollatë;akullore, sorbeto dhe akuj të tjerë të
ngrënshëm;sheqer, mjalt, melasë;maja, maja birre, pluhur për pjekje;kripë, erëza sezonale,
erëza, barishte të konservuara;uthull, salca dhe kondimente/erëza të tjera;akull (ujë i
ngrirë);salca
[kondimente/erëza].
32 Birra;pije jo-alkoolike;ujra mineralë dhe të gazuar;pije frutash dhe lëngje frutash;shurupe
dhe preparate të tjera për përgatitjen e pijeve;pije aloe vera, jo-alkoolike;aperitivë, joalkoolik;verë elbi [birrë];kokteje me bazë birre;preparate për përgatitjen e ujit të gazuar;sidër
(musht), jo-alkoolik;kokteje, jo-alkoolike;pije energjike;esenca për përgatitjen e
pijeve;nektare frutash, jo-alkoolike;birrë me xhenxhefil;musht rrushi, i pafermentuar;pije
izotonike;kvas [pije jo-alkoolike];limonata;litia (ujë litia që përmban kripa litiumi);birrë me
malt;musht;ekstrakte frutash jo-alkoolike;pije me lëng frutash jo-alkoolike;preparate joalkoolike për përgatitjen e pijeve;pije me bazë mjalti jo-alkoolike;pije jo-alkoolike të
aromatizuara me kafe;pije jo-alkoolike të aromatizuara me çaj;orgeat (pije freskuese e
përbërë prej uji me shije portokalli dhe elb ose bajame);pilula/tableta për pije
freskuese;pluhur për pije freskuese;pije sportive të pasura me proteina;pije me bazë orizi, të
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ndryshme nga zëvendësues të qumështit;sarsaparilla [pije jo-alkoolike];ujë seltzer (ujë
mineral me flluska);shërbet [pije];smoothies;ujë soda;pije të buta (pije jo-allkollike me
gaz/soft drinks);pije me bazë soje, të ndryshme nga zëvendësues të qumështit;shurupe për
pije;shurupe për limonata;ujra tavoline;lëng domatesh [pije];lëng zarzavatesh [pije];ujra
[pije];pije
me
hirrë.
33 Pije alkoolike, përveç birrës; preparate alkoolike për përgatitjen e pijeve; aperitivë; biter;
pije alkoolike që përmbajnë fruta; konjak (brandy); xhin; likerna; rum; vodka; uiski; verë;
anise (glikanxo) [liker]; uzo [liker]; arrak (pije alkoolike e distiluar në mënyrë tipike nga
pisha e palmës së kokosit ose nga orizi); baijiu [pije alkoolike kineze e distiluar]; sidër
(musht); kokteje; curacao (liker i aromatizuar me lëkurën e portokallit të hidhur); pije
tretëse/degjistive [likerna dhe pije alkoolike]; pije të distiluara; esenca alkoolike; ekstrakte
alkoolike; ekstrakte frutash, alkoolike; hidromel [pije alkoolike prej uji dhe mjalti të
fermentuar]; kirsch (konjak/brandy i distiluar nga lëngu i fermentuar i qershive); likerna; nira
[pije alkoolike me bazë kallam sheqeri]; likerna me karamele mente; perri (pije alkoolike e
bërë prej lëngut të fermentuar të dardhës); piquette (pije nga vera e prodhuar duke shtuar ujë
në pjesët e mbetura të vreshtës së rrushit); pije alkoolike të para-përziera, të ndryshme nga
ato me bazë birre; alkool orizi; sake (pije alkoolike japoneze që bëhet nga fermentimi i orizit).
35 Shërbime marketingu; shërbime reklamimi; shërbime të menaxhimit të biznesit; shërbime
të administrimit të biznesit; funksione zyre; shërbime të agjensive të import-eksportit;
shërbime të ndërmjetësimit tregtar; shërbime të demonstrimit të mallrave; shërbime të
studimit të tregut; shërbime të organizimit të shfaqjeve për qëllime tregtare ose reklamimi;
shërbime të reklamimit në ambiente të jashtme; shërbime të prezantimit të mallrave në mediat
e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë dhe me shumicë; shërbime të prokurimit për
të tjerë [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; shërbime të marrëdhënieve
me publikun; shërbime të reklamimit në radio; shërbime të promocionit të shitjeve për të
tjerë; shërbime të ofrimit të një tregu online për blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve;
shërbime
të
reklamimit
online
në
një
rrjet
kompjuterik.
39 Shërbime të transportimit; shërbime të paketimit dhe magazinimit të mallrave; shërbime
të ambalazhimit të mallrave; shërbime të shpërndarjes së mallrave; shërbime të shpërndarjes
së mallrave me porosi; shërbime të transportit/ngarkesës së mallrave [transportim i mallrave];
shërbime të dërgimit të mallrave/ngarkesës së mallrave; shërbime të informimit mbi
magazinimin; shërbime të informimit mbi trafikun; shërbime të logjistikës së transportit;
shërbime
të
distribucionit
të
ujit.
43 Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime të akomodimit të përkohshëm;
shërbime bari; shërbime kafeterie; shërbime të dekorimit (zbukurimit) të ushqimeve;
shërbime kateringu të ushqimeve dhe pijeve; shërbime restoranti; shërbime restoranti me
vetë-shërbim; shërbimeve të bareve që ofrojnë ushqime që shërbehen midis vakteve (snackbar).

(210) AL/T/ 2020/532
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(220) 01/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Qumësht, Djathë, Kos e më shumë
(591) E zezë; e katër; e bardhë; gri; kafe; portokalli; e verdhë; e kuqe; e gjelbër
(732) PRONATYRA TREG SHPK
Rruga e Barrikadave Nr. 11, Qendra Tregtare ''Galeria e Tiranës'', Kati II, NjA.9, TIRANË.,
AL
(740) JONALD AGOLLI
Rruga e Barrikadave Nr. 11, Qendra Tregtare ''Galeria e Tiranës'', Kati II, NjA.9, TIRANË.
(511) 29 Djathë; Farë djathi; Gjalpë; Gjizë ; Hirrë; Kajmak [produkte bylmeti]; Kefir [pije
qumështi]; Kos; Krem gjalpi; Kumis[pije qumështi deveje]; Margarinë; Pije qumështi, të
mbizotëruara nga qumeshti; Produkte qumështi; Qumësht; Shllak .

(210) AL/T/ 2020/582
(220) 22/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
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(300)
(526 ) PureActiv
(591) blu; jeshile; e bardhë
(732) The Gillette Company LLC
One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127, United States of America, US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 3 preparate per kujdesin e dhembeve; preparate per higjienen e gojes; preparate per
pastrimin e dhembit; paste dhembesh; locione per pastrimin e dhembeve; preparate per
pastrimin e protezave te dhembeve; laresa goje; shplares goje jo-mjekesore; sperkates goje
jo-mjekesore; preparate freskues te frymemarrjes; shirita per freskim te frymemarrjes;
sperkates fyti (jo-mjekesore); xhel zbardhues dhembesh; shirita zbardhues dhembesh te
ngopur me preparate zbardhuese dhembesh (preparate kozmetike); lustrues dhembesh;
lustrues protezash dentare; pluhur dhembesh (lares); pluhur (lares) dhembesh i lagesht;
tableta zbuluese per te treguar gurezat tek dhembet , per perdorim pesonal;

(210) AL/T/ 2020/716
(220) 09/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Lab
(591) e bardhë; gri; blu e hapur
(732) Mirkena Nikolli
Tirane, Njesia bashkiake nr.5, Rruga Nikolla Tupe, pall 15/3, shkalla 1, kati 1., AL
(740) Mirkena Nikolli
Tirane, Njesia bashkiake nr.5, Rruga Nikolla Tupe, pall 15/3, shkalla 1, kati 1.
(511) 41 Edukim sportive, instruksione gjimnastike, stervitje gjimnastikore.
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(210) AL/T/ 2020/736
(220) 16/09/2020
(540)

GOLD STRIKE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) GOLD
(591)
(732) Monster Energy Company
1
Monster
Way,
Corona,
California
92879,
USA,
US
(740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1, Tirane
(511) 32 Pije jo alkoolike, përfshirë pije të gazuara dhe pije energjike; shurupe, koncentrate,
pluhura dhe preparate për të bërë pije, përfshirë pije të gazuara dhe pije energjike.

(210) AL/T/ 2020/738
(220) 16/09/2020
(540)

ULTRA PARADISE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ULTRA
(591)
(732) Monster Energy Company
1
Monster
Way,
Corona,
California
(740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1, Tirane
(511) 32 Pije jo alkoolike.

92879,

USA,

US
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(210) AL/T/ 2020/740
(220) 17/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) consult
(591) e verdhë; gri; e bardhë
(732) Kastriot Jahaj
Rruga Rrapo Hekali, Nd.37, H.7, Ap 12, Farkë, Selitë, Tiranë, AL
(740) Gazmir Isakaj
Rruga "Petro Nini Luarasi", Ndertesa 22, hyrja 17, ap.28, Tirane
(511) 35 Reklamim/publicitet; mbajtja e librave të llogarive/kontabilitet; auditimi financiar;
asistencë për menaxhim biznesi; konsulencë për menaxhim biznesi dhe organizim;
konsulencë për menaxhim biznesi; vlerësime të biznesit; hetimet mbi biznesin; kërkime
biznesi; studime tregu; shërbime këshilluese për menaxhim biznesi; informacione mbi
biznesin; parashikime ekonomike; marketing; negocimi i kontratave të biznesit për të tjerët;
organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; shërbime të krahasimit të
çmimeve; përgatitja e taksave;
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(210) AL/T/ 2020/742
(220) 17/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) new
(591) e verdhe; portokalli; jeshile; e bardhë
(732) Juliana Çaushi
Rruga Muhamet Deliu, Pallati i firmës Besa Konstruksion, Kati 1, Dajt, Tiranë, AL
(740) Gazmir Isakaj
Rruga "Petro Nini Luarasi", Ndërtesa 22, hyrja 17, ap.28, Tiranë
(511)
10
Proteza
dhëmbësh;dhëmbë
artificialë.
44 Shërbime të klinikës mjekësore; shërbime të stomatologjisë; shërbime të këshillimit mbi
shëndetin; shërbime të analizës mjekësore për qëllime diagnostikimi dhe trajtimi të ofruara
nga laboratorë mjekësorë; shërbime të asistencës mjekësore; shërbime të dhënies me qera të
pajisjeve mjekësore; shërbime të ekzaminimit mjekësor; shërbime ortodontike.
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(210) AL/T/ 2020/792
(220) 28/09/2020
(540)

TOYOTA BZ1
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
1,
Toyota-cho,
Toyota-shi,
Aichi-ken,
Japan,
JP
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.2/1,
Tirane
(511) 12 Automjete dhe pjesët e tyre strukturore.

(210) AL/T/ 2020/795
(220) 29/09/2020
(540)

TOYOTA BZ3
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
1,
Toyota-cho,
Toyota-shi,
Aichi-ken,
Japan,
JP
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.2/1,
Tirane
(511) 12 Automjete dhe pjesët e tyre strukturore.
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(210) AL/T/ 2020/797
(220) 30/09/2020
(540)

BZ1X
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
1,
Toyota-cho,
Toyota-shi,
Aichi-ken,
Japan,
JP
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.2/1,
Tirane
(511) 12 Automjete dhe pjesët e tyre strukturore.

(210) AL/T/ 2020/799
(220) 01/10/2020
(540)

TOYOTA BZ4
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
1,
Toyota-cho,
Toyota-shi,
Aichi-ken,
Japan,
JP
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.2/1,
Tirane
(511) 12 Automjete dhe pjesët e tyre strukturore.
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(210) AL/T/ 2020/800
(220) 01/10/2020
(540)

BZ2X
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
1,
Toyota-cho,
Toyota-shi,
Aichi-ken,
Japan,
JP
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.2/1,
Tirane
(511) 12 Automjete dhe pjesët e tyre strukturore.

(210) AL/T/ 2020/802
(220) 02/10/2020
(540)

TOYOTA BZ2
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
1,
Toyota-cho,
Toyota-shi,
Aichi-ken,
Japan,
JP
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.2/1,
Tirane
(511) 12 Automjete dhe pjesët e tyre strukturore.
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(210) AL/T/ 2020/803
(220) 02/10/2020
(540)

BZ3X
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
1,
Toyota-cho,
Toyota-shi,
Aichi-ken,
Japan,
JP
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.2/1,
Tirane
(511) 12 Automjete dhe pjesët e tyre strukturore.

(210) AL/T/ 2020/804
(220) 02/10/2020
(540)

BZ5X
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
1,
Toyota-cho,
Toyota-shi,
Aichi-ken,
Japan,
JP
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.21/1,
Tirane
(511) 12 Automjete dhe pjesët e tyre strukturore.
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(210) AL/T/ 2020/852
(220) 16/10/2020
(540)

CITROSIL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Società Italo-Britannica L.Manetti-H.Roberts & C.p.A.
Via
Pellicceria
8
Firenze,
IT,
IT
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 3 Sapunë për përdorim personal; parfumeri, vajra esenciale; artikuj kozmetike me
përjashtim të produkteve për përkujdesjen e gojës dhe të dhëmbëve; locione për flokët.
5 Dezinfektuesa për lëkurën dhe për lëkurën e plagosur; dezinfektuesa për objektet dhe për
sipërfaqet të ndryshme nga ato për përkujdesjen e dhëmbëve dhe të gojës; dezinfektuesa për
instrumentet kirurgjikale të ndryshme nga ato për përkujdesjen e dhëmbëve dhe të gojës.

(210) AL/T/ 2020/870
(220) 22/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) unik; hotel
(591) E zeze; bezhe; ngjyre floriri
(732) UNIK HOTEL
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Tirane Farke FARKE, Njesia administrative Farke, Rruga Eduart Mano Pallati Reli shpk,
katet
e
fundti,
prane
Kopshtit
Zoologjik.,
AL
(740) Aleksandra Meçaj
Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5,Ap.70/4 Tiranë, 100
(511) 43 Akomodim I përkohshëm; Rezervim për akomodim; Shërbim bari; Shërbim
kafeneje; Shërbim kampingjesh; Shërbime kantine; Shërbime kateringu (ushqim dhe pije);
Shërbime kapingjesh pushimi; Rezervime hoteli; Shërbime hotelerie; Shërbime pensionesh;
Shërbime moteli; Dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave,
qelqurinave; Dhënia me qira e dhomave të takimeve; Dhënia me qira e akomodimeve të
përkohshme; Dhënia me qira e tëndave; Dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme;
Shërbime restoranti; Shërbime restoranti me veteshërbim; Shërbime të azilit të pleqve;
Shërbime të barit me ushqim; Shërbime të shtëpive të turizmit.

(210) AL/T/ 2020/874
(220) 23/10/2020
(540)

VITREVIT
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) AMK SRL
Viale
Regina
Giovanna
37,
Milano
20129,
IT
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 5 farmaceutike; preparate farmaceutike; preparate aloe vera për qëllime farmaceutike;
preparate bakteriale per perdorim mjekesor dhe veterinar; preparate balsamike për qëllime
mjekësore; preparatet e dushit për qëllime mjekësore; preparate biologjike për qëllime
mjekësore; preparate biologjike për qëllime veterinare; preparate kimike për qëllime
farmaceutike; preparate kimike për qëllime mjekësore; preparate kimike për qëllime
veterinare; preparate kimiko-farmaceutike; preparate diagnostike për qëllime mjekësore;
preparate diagnostike për qëllime veterinare; preparate enzimatike per qellime
mjekesore;preparate sanitare për higjienën personale, përveç artikuj per tualetin; material per
mbushje dhëmbësh; dezinfektues për qëllime higjienike; ushqime albuminoze për qëllime
mjekësore; preparate albuminoze për qëllime mjekësore; kremra për qëllime farmaceutike;
kremra për qëllime veterinare; locion mjekësor per larjen e flokeve; paste, puder dhembesh
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mjekesore; shampo mjekësore; ushqim për bebe; shtesa dietike të destinuara për të plotësuar
një dietë normale ose për të patur përfitime shëndetësore; materiale për fashim;materiale për
mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar, dizinfektantë, preparate për shkatërrimin e parazitevë;
fungicide, herbicide; preparate bimore per qellime mjekesore; leng bimor per qellime
mjekesore; vajra kunder djegies nga dielli;pomada per qellime mjekesore.

(210) AL/T/ 2020/875
(220) 23/10/2020
(540)

VOMIX
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) AMK SRL
Viale
Regina
Giovanna
37,
Milano
20129,
IT
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 5 farmaceutike; preparate farmaceutike; preparate aloe vera për qëllime farmaceutike;
preparate bakteriale per perdorim mjekesor dhe veterinar; preparate balsamike për qëllime
mjekësore; preparatet e dushit për qëllime mjekësore; preparate biologjike për qëllime
mjekësore; preparate biologjike për qëllime veterinare; preparate kimike për qëllime
farmaceutike; preparate kimike për qëllime mjekësore; preparate kimike për qëllime
veterinare; preparate kimiko-farmaceutike; preparate diagnostike për qëllime mjekësore;
preparate diagnostike për qëllime veterinare; preparate enzimatike per qellime
mjekesore;preparate sanitare për higjienën personale, përveç artikuj per tualetin; material per
mbushje dhëmbësh; dezinfektues për qëllime higjienike; ushqime albuminoze për qëllime
mjekësore; preparate albuminoze për qëllime mjekësore; kremra për qëllime farmaceutike;
kremra për qëllime veterinare; locion mjekësor per larjen e flokeve; paste, puder dhembesh
mjekesore; shampo mjekësore; ushqim për bebe;shtesa dietike të destinuara për të plotësuar
një dietë normale ose për të patur përfitime shëndetësore;materiale për fashim;materiale për
mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar, dizinfektantë, preparate për shkatërrimin e
parazitevë;fungicide, herbicide;preparate bimore per qellime mjekesore;leng bimor per
qellime mjekesore;vajra kunder djegies nga dielli;pomada per qellime mjekesore.
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(210) AL/T/ 2020/903
(220) 29/10/2020
(540)

SILU
(551) Marke figure/fjale
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
(526 )
(591)
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai
Jeanrenaud
3,
2000
Neuchâtel,
CH,
CH
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 34 Vaporizues me tel për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për tymosje; duhan,
i papërpunuar ose i përpunuar; prodhime duhani, duke përfshirë puro, cigare, puro të vogla,
duhan për përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, kretek; snus
(burnot i lagësht); zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikuj duhanpirësish,
duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe tavlla,
llulla, aparate xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë; shkrepse; shkopinj duhani, prodhime
duhani me qëllim për tu nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim për të nxehur
cigaret ose duhanin për të lëshuar avull me përmbajtje nikotine për thithje; tretësira nikotine
të lëngshme për tu përdorur në cigaret elektronike; pajisje elektronike për tymosje; cigare
elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese për cigaret tradicionale; pajisje elektronike
për thithjen e avullit që përmban nikotinë; pajisje që krijojnë avull me përdorim nga goja për
tu përdorur nga duhanpirësit, produkte duhani dhe zëvendësuesa duhani; artikuj
duhanpirësish për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje për produktet e lartpërmendura të
përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove të nxehura si dhe për
shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti cigaresh elektronike të rikarikueshme.
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(210) AL/T/ 2018/937
(540) Harabel Contemporary Art Platform
(732) Qendra Harabel
Rr.Brigada VIII, Nr.19, Kati 10, Ap.31, Tirane, AL
(151) 09/12/2020
(180) 17/09/2028
(111) 21143
(300)
(510) 41,
(526) Contemporary Art Platform
(591) -E zezë; e bardhë
(740) Fjoralba Zeko
Rr.Ibrahim Rugova, Sky Tower, Kati 12/3, Tirane

(210) AL/T/ 2019/481
(540) JASOLAR
(732) JingAo Solar Co., Ltd.
Jinglong Street, Ningjin County, Hebei Province, China, CN
(151) 11/12/2020
(180) 20/05/2029
(111) 21158
(300)
(510) 9,
(526)
(591) -blu e hapur; blu e erret
(740) Ardit Loloçi
Rr. "FORTUZIN", No. 137, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/732
(540) livin
(732) BEN ALB
RRUGA ALI DEMI, PRANE SHKOLLES 1 MAJI, AL
(151) 14/12/2020
(180) 14/08/2029
(111) 21160
(300)
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(510) 9 11,
(526)
(591) (740) LORENC DOKA
RR. IRFAN TOMINI, NR. 32, BANESE 1 KATESHE

(210) AL/T/ 2019/736
(540) CLASSLIGHTING
(732) EVOLUX SHPK
Rruga Prokop Mima, Nr.107/49+2- N1, volum 60, faqe 143, Tirane, Shqiperi, AL
(151) 14/12/2020
(180) 16/08/2029
(111) 21162
(300)
(510) 11,
(526) LIGHTING
(591) -jeshile, e bardhe; e zeze
(740) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania

(210) AL/T/ 2019/930
(540) ZANA E MALIT
(732) Mimoza Kristo
Njesia Administrative Nr.5 Rruga "Ibrahim Rugova" Pall/28, H.9, Ap.41, Tirane, AL
(151) 11/12/2020
(180) 21/10/2029
(111) 21159
(300)
(510) 3, 5, 20, 29, 35 43,
(526) e Malit
(591) -Jeshile; bezhë; blu; jeshile e errët
(740) Majlinda Manushi
Rruga "Grigor Heba" Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1

33
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(210) AL/T/ 2019/1071
(540) oxana
(732) KREATX
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Sami Frasheri, nr.39, Kati i Dyte me orientim nga lindja ne
godinen e re te banimit 12 ndertuar nga Shoqeria VEGA Shpk, Tirane, Shqiperi, AL
(151) 09/12/2020
(180) 11/12/2029
(111) 21144
(300)
(510) 35, 36, 38, 41, 42 45,
(526)
(591) -E bardhe; Roze e bute; Magenta e e erret e moderuar.
(740) Elvis Gosnishti
L.4; Rr.Liburnika; Ndertesa Nr.8; kati perdhe, Durres,Shqiperi

(210) AL/T/ 2019/1093
(540) VF
(732) V.F. Corporation
105 Corporate Center Boulevard Greensboro, North Carolina 27408, US, US
(151) 11/12/2020
(180) 19/12/2029
(111) 21152
(300) 78238 22/07/2019 JM
(510) 35,
(526)
(591) (740) Vjollca Shomo
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z. Çajupi, P.20/4, Ap 15, Tirane

(210) AL/T/ 2019/1116
(540) SHISEIDO
(732) SHISEIDO COMPANY LIMITED
7-5-5 Ginza, Chuo-ku Tokyo 104-8010 Japan, JP
(151) 09/12/2020
(180) 26/12/2029
(111) 21138
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(300)
(510) 3 21,
(526)
(591) -E zeze
(740) Anisa Rrumbullaku
Rruga "Ibrahim Rugova", Sky Tower, Hyrja 2, Kati 5, Zyra 5/2

(210) AL/T/ 2019/1124
(540) PRESTIGE HOME
(732) PRESTIGE HOME
Tiranë, Vorë, GJOKAJ Gjokaj, Zona Kadastrale 1751, Pasuria Nr. 40-63, AL
(151) 09/12/2020
(180) 30/12/2029
(111) 21147
(300)
(510) 25 27,
(526) HOME
(591) -e kuqe; e bardhë
(740) Majlinda MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1

(210) AL/T/ 2019/1125
(540) RYBELLA MAKE UP ITALIA
(732) COSMIVA srl
Via Nazionale APPIA KM 217, nr.27 81100 CASERTA CE, Italy, IT
(151) 09/12/2020
(180) 30/12/2029
(111) 21148
(300)
(510) 3 35,
(526) MAKE; UP; ITALIA;
(591) -e zezë; e bardhë
(740) Majlinda MANUSHI
Rruga "Grigor Heba" Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1
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(210) AL/T/ 2019/1127
(540) casa tua La nostra Forza e il prezzo
(732) PRESTIGE HOME
Tiranë, Vorë, GJOKAJ Gjokaj, Zona Kadastrale 1751, Pasuria Nr. 40-63, AL
(151) 09/12/2020
(180) 30/12/2029
(111) 21146
(300)
(510) 24 27,
(526) La; nostra; Forza; e; il; prezzo.
(591) -e kuqe; e bardhë; e zezë;
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba" Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1

(210) AL/T/ 2019/1157
(540) Shwabo
(732) Besim Aliji
Matejche, Lipkovo, MK, MK
(151) 09/12/2020
(180) 31/12/2029
(111) 21149
(300)
(510) 32,
(526)
(591) (740) Aleksandra Arseni (Meçaj)
Rruga Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, Ap. 70/4, Tirana, Albania, 100

(210) AL/T/ 2020/25
(540) TEKORO
(732) TEKORO CAR CARE INDUSTRY CO., LTD.
Part 3, Fifth Fl., No 210-216, Chengnan 1 Rd.,South District, Zhongshan, Guangdong, CN,
CN
(151) 11/12/2020
(180) 15/01/2030
(111) 21156
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(300)
(510) 2,
(526)
(591) -E zeze; E bardhe; Gri
(740) Ardit Loloçi
RR. "FORTUZI", nr. 137, Tiranë , Albania

(210) AL/T/ 2020/41
(540) I'M HUNGRY & Device
(732) Fresh Food Co. Ltd.
Jeddah - Al Agaweed district - Sahal Bin Amro Street - Building No. (43) - PO Box 4043
Postal 22442, SA, SA
(151) 11/12/2020
(180) 21/01/2030
(111) 21150
(300)
(510) 43,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/79
(540) LUNA BLUE
(732) COMMERCEE CORP SHPK
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, Dyqani Nr.11
, Tirane – Shqiperi., AL
(151) 14/12/2020
(180) 29/01/2030
(111) 21168
(300)
(510) 20, 24 35,
(526)
(591)
-blu
e
errët;
e
verdhë;
e
kaltër
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4.
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(210) AL/T/ 2020/132
(540) ALTRADE
(732) ALTRADE shpk
Rr. Hasan Hasa nr.19, Tirane 1001, AL
(151) 09/12/2020
(180) 19/02/2030
(111) 21142
(300)
(510) 21 32,
(526)
(591) -blu; jeshile;
(740) BESMIR KOÇI
Rr. Aleksander Marteli nr.17, h.3, ap.2, Tirane

(210) AL/T/ 2020/167
(540) MISSBON
(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Sirketi
Cumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak. No.11, Gebze/Kocaeli, 41400 Istanbul, Turkey, TR
(151) 11/12/2020
(180) 27/02/2030
(111) 21157
(300)
(510) 30,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/184
(540) MetroResearch
(732) MetroResearch
Rruga ''Brigada VIII", Tiranë, AL
(151) 09/12/2020
(180) 05/03/2030
(111) 21145
(300)
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(510) 16, 35, 41 42,
(526) Research
(591) -blu; gri
(740) Sonila Kazhani
Rruga ''Brigada VIII", Tiranë, Vila nr.3

(210) AL/T/ 2020/192
(540) Fatma Rrela
(732) "PRODUKTE BIMORE M & D"
Fier, Lushnje, Lagjja Saver, autostrada Lushnje Fier km 3, ndertesa me nr 197, kati 1-re,
prane karburant Kastrati., AL
(151) 09/12/2020
(180) 05/03/2030
(111) 21141
(300)
(510) 3,
(526)
(591) -blu;
(740) Nerta Tushe
Lushnje, lagjja "Loni Dhamo", Rruga "Uan Kontakçi"

(210) AL/T/ 2020/217
(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) 11/12/2020
(180) 17/03/2030
(111) 21151
(300)
(510) 9, 35, 38, 41, 42, 44 45,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati
Gener
2,
Shk.
C,
Nr.21/1,
Tirane
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(210) AL/T/ 2020/224
(540) HALLS Mbushu me frymë
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Ave, 07936 East Hanover, New Jersey, United States, US
(151) 14/12/2020
(180) 18/03/2030
(111) 21163
(300)
(510) 5 30,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/241
(540) RUSSET
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH
(151) 14/12/2020
(180) 30/03/2030
(111) 21166
(300) 34871 13/03/2020 AD
(510) 34,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/244
(540) LYSOFORM
(732) HENKEL AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany, DE
(151) 11/12/2020
(180) 03/04/2030
(111) 21153
(300)
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(510) 3 5,
(526)
(591) (740) Eno Dodbiba
Rr. "Naim Frashëri", 60/3, shk. 1, ap 16, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/258
(540) N Tradita Nona SINCE 1994
(732) Niko Nela
Lagjja Mëzez, Rruga ''Kasëm Shima'', Godina 2 Katëshe, Kati 2, Nr.4, Kashar TiraneShqiperi ., AL
(151) 14/12/2020
(180) 08/04/2030
(111) 21164
(300)
(510) 30,
(526) Tradita; SINCE 1994
(591) -e zezë; e bardhë; ngjyrë floriri (gold)
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4

(210) AL/T/ 2020/288
(540) Galpo
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 14/12/2020
(180) 16/04/2030
(111) 21165
(300)
(510) 29,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
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(210) AL/T/ 2020/301
(540) Summernight Star
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 14/12/2020
(180) 16/04/2030
(111) 21167
(300)
(510) 30,
(526)
(591) (740) Krenar Loloci
Rr."Deshmoret e 4 Shkurtit", Pall.1/1, Kati 2,Tirane

(210) AL/T/ 2020/319
(540) Nela
(732) 4 VELLEZERIT NELA SHPK
Rruga Zaltes Mezez , Kashar Tirane – Shqiperi., AL
(151) 14/12/2020
(180) 23/04/2030
(111) 21161
(300)
(510) 30, 35 43,
(526)
(591) (740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4

(210) AL/T/ 2020/330
(540)
(732) Reign Beverage Company LLC
1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, USA, US
(151) 14/12/2020
(180) 04/05/2030
(111) 21169
(300)
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(510) 32,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1, Tirane

(210) AL/T/ 2020/362
(540) OTEX
(732) Boiken Koçi
Njesia Bashkiake Nr 8, Rruga 5 Maji, Ndertesa 43, Tirane, AL
(151) 11/12/2020
(180) 20/05/2030
(111) 21155
(300)
(510) 3,
(526)
(591) -bojeqielli
(740) Boiken Koçi
Rruga Bilal Golemi. Ndërtesa 25, Njesia administrative 5, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/403
(540) Illyrian
(732) Rigels Rajku
Lagja nr. 13, Rruga "Pavarsia" Objekti me numer pasurie 39/151, Kati i pare, Zona
Kadestrale 8515, Durres, AL
(151) 09/12/2020
(180) 28/05/2030
(111) 21139
(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
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(210) AL/T/ 2020/408
(540) EDENBREEZE
(732) Momentum Group sh.p.k
Rruga Prokop Mima, Zona Kadastrale 3292, Nr Pasurie 107/49+2-N13, Tirane, AL
(151) 09/12/2020
(180) 29/05/2030
(111) 21140
(300)
(510) 30 43,
(526) FISH RESTAURANT
(591) -E ZEZE; E VERDHE FLORIRI
(740) NDRIÇIM SELBA
Rr. Haxhi Hysen Dalliu, Pall. 8, Kati 4, Ap. 8, Tirane

(210) AL/T/ 2020/433
(540) MORAVA M
(732) EUGEN SKERMO
Ferma e Bleteve "MORAVA" Rr.Nacionale Korce- Kapshtice, Km06, Plase, Korce, AL
(151) 09/12/2020
(180) 04/06/2030
(111) 21137
(300)
(510) 29, 30, 31 35,
(526) MORAVA
(591) -e bardhë; portokalli
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1

(210) AL/T/ 2020/480
(540) EXACTIVE
(732) FLAVIO-MED
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Irfan Tomini, godina me zone kadastrale 8260, nr pasurie 2/177
Tirane., AL
(151) 09/12/2020
(180) 17/06/2030
(111) 21136
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(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Shpetim Emini
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Irfan Tomini, godina me zone kadastrale 8260, nr pasurie 2/177
Tirane.

(210) AL/T/ 2020/524
(540) ULTIMATE
(732) JETNOR ALIMETI
Rruga '' Konferenca e Pezës'', Tiranë, AL
(151) 11/12/2020
(180) 30/06/2030
(111) 21154
(300)
(510) 25 35,
(526)
(591) -blu e errët; e kuqe
(740) Moreno Malevi
Blloku ''1 Maji'', Rr.''Njazi Demi'', Ap.18, Sh.40, Tirane

