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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

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
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China / Kina
Colombia / Kolumbia
Comoros / Komoros
Congo / Kongo
Cook Islands / Ishujt Kuk
Costa Rica / Kosta Rika
Cote d’Invore / Bregu I Fildishte
Croatia / Kroacia
Cuba / Kuba
Cyprus / Qipro
Czech Republic / Republika Çeke
Denmark / Danimarka
Djibouti / Xhibuti
Dominika / Domenika
Dominican Republic / Republika Domenikane
Ecuador / Ekuadori
Egypt / Egjipti
El Salvador / El Salvadori
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale
Erintrea / Erintrea
Estonia / Estonia
Ethiopia / Etiopia
Falkland Islans / Ishujt Malvine
Fiji / Fixhi
Findland / Findland
France / Franca
Gabon / Gaboni
Gambia / Gambia
Georgia / Gjeorgjia
Germany / Gjermania
Ghana / Gana
Giblartar / Gjibraltari
Greece / Greqia
Grenada / Granada
Guatemala / Guatemala
Guinea / Guinea
Guinea Bissau / Guinea Bisao
Guyana / Guajana
Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu
Hungary / Hungaria
Iceland / Islanda
India / India
Indonezia / Indonezia
Iran / Irani
Iraq / Iraku

5

CN
CO
KM
CG
CR
CI
HR
CU
CY
CZ
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GD
GT
GN
GW
GY
HT
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IR
IQ
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Ireland / Irlanda
Israel / Israeli
Italy / Italia
Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia
Jordan / Jordania
Kazakhstan / Kazakistani
Kenya / Kenia
Kiribati / Kiribati
Korea / Korea
Kyrguzstan / Kirgistan
Kwait / Kuvaiti
Laos / Laosi
Latvia / Letonia
Lebanon / Libani
Lesotho / Lesoto
Liberia / Liberia
Macau / Makau
Madagascar / Madagaskari
Malawi / Malavi
Malaysia / Malaizia
Maldives / Maldives
Mali / Mali
Malta / Malta
Marshall Islands / Ishujt Marshall
Mauritania / Mauritania
Mauritius / Mauritius
Mexico / Meksika
Monaco / Monako
Mongalia / Mongolia
Montserrat / Montserrati
Morocco / Maroku
Mozambique / Mozambiku
Myanmar / Myanmar
Namibia / Namibia
Nauru / Nauru
Nepal / Nepal
Netherlands / Hollanda
Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze
New Zealand / Zelanda e Re
Nicaragua / Nikaragua
Niger / Nigeri
Nigeria / Nigeria
Norway / Norvegjia
Oman / Omani
Pakistan / Pakistani
Palau / Palau

6

IE
IL
IT
JM
JP
JO
KZ
KE
KI
KR
KG
KW
LA
LV
LB
LS
LR
MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MR
MU
MX
MC
MN
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO
OM
PK
PW
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Panama / Panamaja
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re
Paraguay / Paraguai
Peru / Peruja
Philippines / Filipine
Poland / Polonia
Portugal / Portugalia
Qatar / Katari
Republik Of Moldova / Republika e Moldavise
Romania / Rumania
Russian Federation/Federata Ruse
Rwanda / Ruanda
Saint Helena / Shen Helena
Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis
Saint Lucia / Shen Lucia
Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet
Samoa / Samoa
San Marino / San Marino
Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe
Saudi Arabia / Arabia Saudite
Senagal / Senegali
Seychelles / Sejshellet
Sierra Leone / Sierra Leone
Singapore / Singapori
Slovakia / Sllovakia
Slovenia / Sllovenia
Solomon Islans / Ishujt Solomone
Somalia / Somalia
South Africa / Afrika e Jugut
Spain / Spanja
Sri Lanka / Sri Lanka
Sudan / Sudani
Suriname / Surinami
Swaziland / Shvacilandi
Sweden / Suedia
Switzerland / Zvicra
Syria / Siria
Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda
Togo / Togo
Tonga / Tonga
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako
Tinisia / Tunizia
Turkey / Turqia
Turkmenistan / Turkmenistani
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko
Tuvalu / Tuvalu

7

PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT
QA
MD
RO
RU
RW
SH
KN
LC
VC
WS
SM
ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
TW
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
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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
Uzbekistan / Uzbekistani
Vanuatu / Vanuatu
Vatican / Vatikani
Venezuela / Venezuela
Vietnam / Vietnami
Virgin Islands / Ishujt Virxhin
Yemen / Jemeni
Yugoslavia / Jugosllavia
Zaire / Zaireja
Zambia / Zambia
Zimbabwe / Zimbabve

8

UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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(210) AL/T/ 2019/842
(220) 20/09/2019
(540)

PASSPAY CONAD
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
(526 ) PAY
(591)
(732) Conad Consorzio Nazionale Dettaglianti Societa' Cooperativa in sigla Conad
Via
Michelino
59-40127,
Bologna,
Italy,
IT
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pall. Ndregjoni, Apt.36,Tirane,Shqiperi
(511) 9
Softwer,aplikim per programe kompjuterike;platformat e programe
kompjuterike;Programe kompjuterike për përdorim si një ndërfaqe programuese e
aplikacionit (API);Programe kompjuterike i aplikimit të kompjuterit për menaxhimin e
sistemeve të kontrollit të dokumenteve;Programe aplikimi për shërbime të rrjeteve sociale
përmes internetit;makineri të numërimit dhe të klasifikimit të parave;Kartat e pagesës
magnetike;Kartat e identitetit elektronik dhe magnetik për përdorime në lidhje me pagesa për
shërbime;Terminalet e pagesave elektronike;Aparatet për përpunimin e pagesave
elektronike;Terminalet e pagesave, pajisjet e shpërndarjes së parave dhe llojet;Aplikacione
celulare;Kartat magnetike debie dhe kredie;Lexuesit e kartave elektronike;komjutera dhe
pajisje
kompjuterike;Sistemet
e
pikave
elektronike
të
shitjes
(EPOS)
36 Shërbime të automatizuara të pagesave;Përpunimi i transaksioneve të pagesave përmes
Internetit;Kryerja e transaksioneve të pagesave pa para;Shërbimet e pagesës së kartës së
kredisë;Shërbimet e pagesës së kartës së debive;Shërbimet e pagesës të ofruara me aparate
telekomunikuese dhe pajisje pa tel;lëshim i kartave të kreditit;Shërbimet e pagesës
elektronike;Përpunimi i pagesave elektronike;Shërbime financiare;Transferta financiare dhe
transaksione;Shërbime te kartës së kreditit,kartës së debitit dhe kartes elektronike të
pagesave;Shërbimet e pageses pa kontakt;sigurimi I kartave dhe token (mjet) me
parapagim;Lëshim i kuponave per ulje çmimi.

Buletini i Pronësisë Industriale

11

(210) AL/T/ 2019/1132
(220) 30/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Distribution Wine & Spirits
(591) e zezë
(732) Alehandro Distribuzione
Tirane,
Baldushk,
Nr
(740) Stela Uruci
RR.GJON BUZUK 94/1, NJESIA 8, TIRANE
(511) 33 Vere dhe pije alkoolike te distiluara.

pasurie

2/17,

AL

(210) AL/T/ 2020/138
(220) 19/02/2020
(540)

TAKE 5
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) International Foodstuffs Co LLC
P.O
Box
No.
4115,
Sharjah,
United
Arab
Emirates,
TM
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 30 Çokollata, ëmbëlsira, bonbone, biskota (të gjitha llojet: vafera me krem, biskota të
bëra nga miell gruri, miell gruri i hollë (i imët), drithëra, fruta të thata, krem, çokollatë),
kekë, pasta, makarona të thata në formë tubash të vegjël (makaroni), makarona petë
(noodles), makarona petë (noodles) që bëhen në çast, makarona spageti (spaghetti),
makarona në formë kërminjsh (vermicelli), maja, pluhur për pjekje dhe përbërës të tjerë për
pjekje, salca për sallatë, majonezë, uthull, ketchup dhe salca (kondimentë), produkte brumi
të gatshme, brumë i ngrirë, pjesë të holla dhe të sheshta buke pa maja (parathas) të ngrira,
akullore, ëmbëlsira (desserts) të ngrira pa qumësht ose produkte bulmeti, ëmbëlsira (desserts)
me fruta të ngrira, ëmbëlsira (desserts) akulli, kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell
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palme, kafe artificiale, bukë, brumë ëmbëlsirash, melasë, kripë, mustardë, miell i bërë nga
drithërat, erëza, lëng mishi, çaj bimor, mjalt.
(210) AL/T/ 2020/151
(220) 21/02/2020
(540)

TAKE ME OUT
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) FremantleMedia Limited
1
Stephen
Street,
London
W1T
1AL/UK,
UK
(740) Ditika HOXHA
Rr.Emin Duraku" Pall.6/1, Ap.4-02, Tiranë
(511) 41 Shërbime edukimi dhe argëtimi në formën e programit televiziv, programeve të
radios, satelitorë, kabllorë dhe të Internetit;prodhim dhe prezantim I programeve të radios
dhe televizionit, filma kinematografikë, shfaqje, video, DVD, programe kabllorë, programe
satelitorë, dhe/ose programe Interneti;argëtim me anë të produksioneve të teatrit;organizim
të konkurseve(edukim dhe argëtim);konkurse telefonike interaktive;ofrim edukimi dhe
argëtimi nëpërmjet radios, televizionit, satelitit, kabllos, telefonit, dhe rrjetit mbarëbotëror të
Internetit;organizimi I shfaqjeve;dhënie me qera I regjistrimeve të tingujve dhe të shfaqjeve,
filmave, performancave radiofonike dhe televizive të para-regjistruara;prodhim I
videokasetave dhe videodisqeve;argëtim nëpërmjet radios;argëtim nëpërmjet
televizionit;argëtim nëpërmjet kinemase;argëtim nëpërmjet teatrit;shfaqje me lojra;shërbime
argëtimi televizive që përfshijnë pjesëmarrjen telefonike të audiencës për përdorim të një
telefoni të lëvizshëm(celularë);lojra të bazuara tek Interneti;funksionim I llotarisë dhe lojrave
të fatit;shërbime të lojrave të argëtimit;shërbime të lojës;shërbime të
mbledhjes/grumbullimit;shërbime të vënjes së basteve;shërbime të kazinosë;ture të lojës me
letra dhe kazinosë, konkurse, konkurime, lojra dhe/ose ngjarje;llotari;ofrimi I çdonjërit prej
shërbimeve të sipërpërmendura në telefonat celularë, nëpërmjet një rrjeti celular, me anë të
komunikimit satelitor, me anë të medias mikrovalore ose mediave të tjera elektronike,
dixhitale dhe analogë, live(direkt), në mënyrë elektronike, nëpërmjet rrjetit kompjuterik,
nëpërmjet internetit, online dhe nëpërmjet mediumit të televizionit;organizim, prodhim dhe
prezantim I ngjarjeve me qëllim edukativ, kulturor, ose argëtues;organizim, prodhim,
menaxhim dhe paraqitje konkurseve, konkurimeve/garave, lojrave, shfaqjeve të lojrave,
kuixeve, ditëve gazmore, ekspozitave, shfaqjeve, shfaqjeve të rrugës, shfaqjeve në skenë,
shfaqjeve me muzikë modern elektronike, performancave teatrore, koncerteve,
performancave live(direkte) dhe ngjarjeve të pjesëmarrjes;organizim, prodhim dhe ofrim I
videoklipeve nëpërmjet rrjeteve celularë ose kompjuterike, për qëllime argëtimi dhe/ose
edukim;

Buletini i Pronësisë Industriale

13

(210) AL/T/ 2020/383
(220) 27/05/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) media
(591)
(732) ALBAMEDIA sh.p.k
Rr.Hiqmet
Delvina,
Nd.4,H.1,
Tirane,
AL
(740) Albana Boçi
Rr.Hiqmet Delvina, Nd.4,H.1, Tirane
(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë,
optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për
mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, transformimin,
grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi
ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash magnetike, disqe
regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me
monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të
dhëna;
aparate
për
të
fikur
zjarrin.
16 Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve:fotografime, letër
ambalazhimi, letër fotokopjeje [artikuj shkrimi], letër [për të shtypur], letra të ndritshme,
pulla [vula], pulla vulosjeje;shirit prej letre, shirita dhe karta letre për regjistrimin e
programeve kompjuterike, shirita ngjitës [kancelari], shirita ngjitës për artikuj shkrimi ose
për qëllime shtëpiake, shirita vetëngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpiake;materiale të
shtypura;material për lidhje librash;fotografi;artikuj shkrimi;ngjitës për qëllime kancelarie
ose shtëpie;materiale artistësh;furça bojërash;makina shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre
(përveç orendive);materiale udhëzuese dhe mësimdhënie (përveç aparateve);modele
stampuese;kallëpe stampimi.
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(210) AL/T/ 2020/564
(220) 15/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) TIRANA DENTAL HOSPITAL
(591) e bardhë; jeshile e hapur; jeshile e errët
(732) TIRANA DENTAL HOSPITAL SH.P.K
Rruga ''Gjin Bue Shpata'', Pallati 3, dyqan kati perdhe, Njesia Bashkiake nr.5, Tiranë, AL
(740) MORENO MALEVI
Blloku "1 Maji" Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë
(511) 44 Shërbime dentare; stomatologji; shërbime mjekësore; shërbime veterinare;
shërbime të kujdesit për bukurinë e qenieve njerëzore dhe kafshëve; shërbimet e analizave
mjekësore për qëllime diagnostikuese dhe trajtimi të ofruara nga laboratorët mjekësorë;
shërbime të mjekësisë alternative; shërbime klinike mjekësore; shërbime të qendrës
shëndetësore; kujdes shëndetësor; këshillim shëndetësor; kirurgji plastike.

(210) AL/T/ 2020/569
(220) 16/07/2020
(540)

(551) Marke figure/fjale
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(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
(526 ) Fitness
(591) e zezë
(732) Xhilda Kasmi
Rruga
Urani
Pano,
Pallati
i
Ri,
Bodrum,
Tirane,
AL
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, Ap.19, 2 D2 familjare
(511) 41 Shërbime klubi shëndetësor [trajnim shëndetësor dhe fitnes]; Shërbime trajneri
personal [trajnim fitnesi]; Shërbime vlerësimi të fitnesit fizik për qëllime stërvitore; Sigurimi
i ambienteve sportive; Sherbime palestre.

(210) AL/T/ 2020/682
(220) 28/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) NUk kerrkoj mbrojtje per fjalet Hospitality; EU; Linking; the Oceans vecmas.
(591) e kuqe; blu; bojëqielli
(732) Jose Agostinho Rodrigues Pinto
Rr.Sami
Frasheri,
Ap.
30,
Njesia
Bashkiake
nr.5,
Tirane,
AL
(740) Shpati Hoxha
Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, kati 4, Njesia Administrative nr.2, Tiranë, Shqipëri
(511) 35 Procesim administrativ i urdhërave të pagesave, asistencë administrative për thirrje
për pjesëmarrje në tendera/ asistencë administrative në përgjigjen ndaj kërkesave për
propozime, reklama/publicitet, shërbime agjensi reklama, marrje me qira hapësirë
reklamash, shërbim caktim takimesh [shërbime zyre], shërbime kujtese takimesh [shërbime
zyre], vendosje reklamash, asistencë në administrim biznesi, kërkime biznesi, auditim
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biznesi, administrim biznesi dhe konsulencë organizative, konsulencë administrim biznesi,
shërbime ekspertize të eficencës në biznes, vlerësime biznesi, hetime në fushën e biznesit,
konsulencë në organizim biznesi, kërkime biznesi, shërbime këshillimi për administrim
biznesi, konsulencë profesionale biznesi, informacion biznesi, menaxhim biznesi për hotele,
manaxhim biznesi për ofrues të pavarur shërbimi, shërbime menaxhimi të projekteve të
biznesit për projekte në ndërtim, ofrim informacione biznesi nëpërmjet një faqe interneti,
shërbime ndërmjetësimi në biznes lidhur me gjetjen e investitorëve të mundshëm privatë për
tregtarë që kanë nevojë për financim, shërbime agjencie për informacion tregtar, asistencë në
menaxhim tregtar ose industrial, informacion tregtar dhe këshillim për konsumatorët në
zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve, ofrim i informacionit të kontaktit për biznesin dhe
tregtinë, shërbime të ndërmjetësimit tregtar, përpilim indekse informative për qëllime
tregtare apo reklamash, menaxhim i dosjeve kompjuterike, konsulencë lidhur me strategjitë
e komunikimit për marrëdhënien me publikun, konsulencë mbi strategjitë e komunikimit
nëpërmjet reklamave, shërbime të komunikimeve te korporatave, analizë çmim-kosto,
projektim materiale reklamimi, administrim i përkohshëm biznesi, faturim, parashtrim
shërbimesh për qëllime reklamimi, studime tregu, shërbime informative mbi tregun, kërkime
marketingu, shërbime të marrëdhënies me shtypin, negocim dhe lidhje marrëveshje tregtare
për palë të treta, negocim i kontratave të biznesit për të tjerë, organizim i abonimeve në gazeta
për të tjerë, marrje me qira pajisje dhe makineri zyre*, marrje me qira pajisje zyre në
ambiente të përbashkëta, reklama online në rrjet kompjuterik, ofrim i një tregu online për
shitës dhe blerës të mallrave e shërbimeve, organizim ekspozitash për qëllime tregtare dhe
reklamash, organizim i panaireve tregtare për qëllime tregtare apo reklamash, organizim i
shfaqeve te modes për qëllime promocionale, menaxhim administrimi të jashtëm për
shoqëritë, shërbime të kontraktuara nga jashtë [asistencë biznesi], konsulencë në menaxhim
personeli, paraqitje e mallrave në median e komunikimit për qëllime të shitjes me pakicë,
shërbime te krahasimit të çmimit, blerje mallrash e shërbimesh nëpërmjet sponsorizimit të
eventeve sportive, marrëdhënie me publikun, shërbime zhvendosjeje për biznese, promovim
shitjesh për të tjerë, kërkim sponsorizimesh, përditësim i materialeve publicitare, shkrim i
teksteve
publicitare,
shkrim
curriculum
vitae
per
të
tjerë.
41 Organizim dhe drejtim personalisht i forumeve edukative, shërbime prezantimi për
qëllime të ndryshme nga ato publicitare, organizim i kompeticioneve [edukim ose argëtim],
organizim i ekspozitave për qëllime kulturore dhe edukimi, organizimi i konkurseve sportive,
organizimi i ballove, organizim dhe drejtim seminaresh, marrje me qira e ambienteve
sportive, organizim dhe drejtim simpoziumesh, udhëzim profesional [edukim ose këshillim
për trajnime], organizim dhe drejtim workshopesh [trajnime], shkrim tekstesh.

Buletini i Pronësisë Industriale

17

(210) AL/T/ 2020/710
(220) 03/09/2020
(540)

STRYTEN
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 90/099,775 07/08/2020 US
(526 )
(591)
(732) Stryten Manufacturing LLC (a Delaware Limited Liability Company)
13000 Deerfield Parkway, Building 200, Milton, Georgia 30004, United States of America,
US
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.2/1,
Tirane
(511) 9 Bateri;pjesë për bateri;karikues baterie;akumulatorë;aparate, pajisje dhe instrumente
për furnizimin me energji elektrike; aparate, pajisje dhe instrumente për furnizim të
pandërprerë të energjisë elektrike; pajisje, aparate dhe instrumente të energjisë elektrike;
aparate, pajisje dhe instrumente për ruajtjen e energjisë elektrike; sisteme të energjisë
elektrike; sisteme për ruajtjen e energjisë elektrike; aparate, pajisje dhe instrumente për
rregullimin, kontrollin dhe shpërndarjen e elektricitetit;aparate, pajisje, sisteme dhe
instrumente për mbledhjen, rregullimin, kontrollin dhe shpërndarjen e energjisë diellore;
sisteme, aparate, pajisje dhe instrumente fotovoltaike; elektronikë fuqie në formën e
invertorëve dhe kontrolluesve të ngarkesës;ruajtje baterish ofruar si një sistem;rezervuare
karburanti;stacione karikimi elektrik; stacione të energjisë elektrike.
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(210) AL/T/ 2020/717
(220) 09/09/2020
(540)

SAPORI E DINTORNI CONAD BURRO
ALPINO
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) BURRO ALPINO
(591)
(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) 29 Gjalpi.

(210) AL/T/ 2020/732
(220) 15/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 35243 28/08/2020 AD
(526 )
(591) e zezë; e bardhë
(732) Philip Morris Products S.A.
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Quai
Jeanrenaud
3,
2000
Neuchâtel,
CH,
CH
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 34 Vaporizues me tel për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për tymosje; duhan,
i papërpunuar ose i përpunuar; prodhime duhani, duke përfshirë puro, cigare, puro të vogla,
duhan për përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, kretek; snus
(burnot i lagësht); zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikuj duhanpirësish,
duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe tavlla,
llulla, aparate xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë; shkrepse; shkopinj duhani, prodhime
duhani me qëllim për tu nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim për të nxehur
cigaret ose duhanin për të lëshuar avull me përmbajtje nikotine për thithje; tretësira nikotine
të lëngshme për tu përdorur në cigaret elektronike; pajisje elektronike për tymosje; cigare
elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese për cigaret tradicionale; pajisje elektronike
për thithjen e avullit që përmban nikotinë; pajisje që krijojnë avull me përdorim nga goja për
tu përdorur nga duhanpirësit, produkte duhani dhe zëvendësuesa duhani; artikuj
duhanpirësish për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje për produktet e lartpërmendura të
përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove të nxehura si dhe për
shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti cigaresh elektronike të rikarikueshme;
kuti mbrojtëse, kapakë dekorativë dhe kuti për mbajtjen e cigareve elektronike, pajisje për
nxehjen e duhanit dhe pajisje elektronike për tymosje; bazamente dhe mbajtëse për tu
përdorur në makina për cigaret elektronike, pajisje për nxehjen e duhanit dhe pajisje
elektronike për tymosje; konteinerë për hedhjen e shkopinjve të përdorur të duhanit të
nxehur; pastruesa, preparate pastruese, mjete pastruese dhe furça pastruese për cigaret
elektronike, pajisje për nxehjen e duhanit dhe pajisje elektronike për tymosje.

(210) AL/T/ 2020/794
(220) 29/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
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(526 )
(591) e zezë; e bardhë
(732) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, Virgin Islands (VI), IS
(740) Gazmir ISAKAJ
Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22, Hyrja 17, AP 28, Tiranë, Shqiperi
(511) 3
Sapunë;parfumeri, kozmetikë, deodorante dhe anti-djersë për përdorim
personal;preparate për pastrimin, kujdesin dhe zbukurimin e flokëve;preparate kozmetike për
kujdesin
ndaj
diellit.
kryesisht
për
përdorim
shtëpiak
dhe
hoteleri.
20 Dyshekët; dhoma gjumi; dyshekë me ajër/mbushje, jo për qëllime mjekësore dhe jastëkë;
jastëkë me ajër/ mbushje jo për qëllime mjekësore; jastëqe mbështetje; kanape, karrige
[ndenjëse] me jastek tekstili; kolltukë; krevate; dollapë; perde krevati për zbukurim; lidhëse
perdesh; korniza (qëndisje me tekstil); mbulesa krevati, përveç çarçafëve; mbulesa të
heqshme për lavamanë; rrogoza gjumi; rafte mobiljesh; sëndukë me sirtarë; shtrate pa
dyshekë prej druri ose materiali imitim druri; pasqyra; shina dhe shkopa për perde; jastëkë
anatomikë,
jo
të
përfshira
në
klasa
të
tjera.
21 Krehër dhe sfungjer;enë dhe kontejnerë të vegjël portabël shtëpiak dhe të kuzhinës (jo
prej metaleve të çmuar ose të veshura me to), enë kuzhine ose shtëpiake, posaçërisht kazanët
jo-elektrik, tenxhere me presion jo-elektrik, prodhues kafeje jo-elektrike, kazanë për
qumësht,tiganët, tava dhe furra Hollandeze, enë për furrë, pjata për pjekje, enë të thella,
kallëpe, tiganë, prodhuese akulloreje, jo elektrike, aparate për përgatitjen e kosit; furça
(përveç furçave të bojatisjes), posaçërisht furçat elektrike dhe joelektrike;mjete pastrimi,
aparate dhe pajisje, posaçërisht fshesa elektrike jo-elektrike dhe aksesorë të tyre, makina
spërkatëse të përdorura për parfumosje dhe dezinfektim;enë qelqi, porcelani dhe enë prej
argjile
që
nuk
përfshihen
në
klasat
e
tjera,
qeramikë.
24 Mbulesat tekstile te shtratit; çarçafë e këllëfë, çarçafë [tekstil], këllëfe për dyshekë; astar
për qese fjetjeje; astare [tekstil]; batanije krevati; cohë tapicerish; copë e fortë për tapiceri
ose qëndistari; damask; mbulesa dysheku; mbulesa për jastëkë; këllëfë dysheku [mbulesa
dysheku]; këllëfe jastëku; jorganë me pupla [si mbulesa krevati]; mbulesa dekorative per
jastëk; trikotazh [cope]; pëlhura shtrimi në tavolina, jo prej letre; perde dushi prej tekstili
ose materiali plastik; perde dyersh e dritaresh; tyl; peshqirë banjoje, përveçse per veshje;
peshqirë fytyre prej tekstili; peshqirë prej tekstili; rrugica të trasha dyshemeje;
28 Lojëra, lodra; zbukurime dhe zbukurime për pemët e Vitit te Ri dhe festa te tjera.
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(210) AL/T/ 2020/798
(220) 30/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) HEALTHY FOOD AND JUICES
(591) E gjelbër; gri e lehtë
(732) GREEN & PROTEIN TIRANA
Rruga Nikolla Tupe, kati i pare, pasuria me nr.3/280-N5, ZK8270, Tiranë, AL
(740) Moreno Malevi
Blloku "1 Maji" Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë
(511) 30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;oriz, makarona dhe petë;miell dhe përgatitje të
bëra nga drithërat;bukë, ëmbëlsira;cokollate;akullore, sorbeta dhe akuj të tjerë të
ngrënshëm;sheqer, mjaltë;maja, pluhur pjekje;kripë, erëza, erëza, bimë të
konservuara;uthull, salca dhe erëza të tjera;akulli (ujë i ngrirë). Biskota;kek;Kroasante;shufra
drithërash
me
proteina
të
larta;sanduice
43 Shërbime të ofruara në lidhje me përgatitjen e ushqimit dhe pijeve për konsum, si dhe
shërbime për sigurimin e akomodimit të përkohshëm. Sherbime kafeterie, Bari; Sherbime
restoranti; Sherbime restorant me vet-sherbim; Sherbime kateringu (ushqim dhe pije).
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(210) AL/T/ 2020/819
(220) 05/10/2020
(540)

TOYOTA BZ5
(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.

(210) AL/T/ 2020/845
(220) 14/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) future
(591) jeshile; kafe
(732) NUTRIGREEN
Vlore,
Sarande,
Lagjia
nr.1,
Rruga
Gjergj
Araniti,
AL
(740) Agim Llazi
Rruga Emin Duraku pll 6/1
(511) 1 Kimikate qe perdoren ne industri, ne bujqesi, hortikulture dhe pylltari;plehra
organike
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(210) AL/T/ 2020/868
(220) 21/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) kafe; e bardhë
(732) MONDIAL TRANS SHPK
DURRES, L.14, RR.ASTI NUSHI, ISH DEPO E SHERBIMIT PYJOR, AL
(740) FATBARDHA BARDHI
DURRES, L.14, RR.ASTI NUSHI, ISH DEPO E SHERBIMIT PYJOR
(511) 30 PLUHUR PERGATITES PER PIJE TE NXEHTE ME SHIJE COKOLLATE;
PLUHUR
PERGATITES
PER
PIJE
TE
NGROHTE
ME
SHIJE
KAKAO;SALEP;KAPUCINO

(210) AL/T/ 2020/871
(220) 22/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
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(526 ) Pizzeria; gelateria; friggitoria
(591) E zeze, e bardhe, e kuqe
(732) GAMBERO
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,Ap70/4 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/ 2020/872
(220) 22/10/2020
(540)

LA VITA È BUONA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A.
Via
F.
Turati
29
20121
Milano
MI
Italy
,
IT
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 29 Mish; Peshk; Pula dhe shpendë; Ekstrakte mishi; Fruta dhe zarzavate të
konservuara, fruta dhe zarzavate të ngrira, të thata dhe të gatuara, arra të thata; Fruta të thata;
Xhelatina; Marmalatë; Komposto frutash; Vezë; Qumësht dhe produkte qumështi; Vajra dhe
yndyrna të ngrënshme; Produkte midis vaktesh (snack), duke përfshirë copëza patatesh të
pjekura [potato crisps], patate të skuqura, patatina, patate të grira hollë për pure [potato
flakes], preparate me bazë-patate, produktë me bazë-patate me aromë ose pa aromë, produkte
të bazuara në patate të grira hollë, fara të shijshme ose me aromë; Ushqim midis vaktesh
[snack] me bazë-fruti
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(210) AL/T/ 2020/886
(220) 26/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu e errët; blu mesatare; e bardhë
(732) ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG
Eckenbergstr.
16
A,
45307
Essen,
Germany,
DE
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 35 Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me prodhime bujqësore, prodhime
kopshtarie,
prodhime pylli, artikuj ushqimorë, preparate për larje, preparate për
pastrim,
artikuj
për
qëllime pastrimi, dizinfektantë, kozmetikë, artikuj sanitare, ilaҫe që
mund
të
blehen
pa
recetë mjekësore, plotësues ushqimorë, fishekzjarre, aparate dhe
aksesorë
elektrikë,aparate
elektronike dhe aksesorë për to, kompjutera dhe aksesorë të kompjuterit,
kompakt
disqe,
harduere dhe softuere kompjuterike, mjete ndriҫuese, vegla, aparate
kopshtarie
dhe
aksesorë për to, biҫikleta dhe aksesorë për to, aksesorë për makina, orë
muri,
orë
dore
dhe
stoli, artikuj kancelarie dhe artikuj të nevojshëm për zyrën, libra dhe
materiale
të
tjera
të
shtypura, mobilje dhe orendi të tjera, mobilje për kopshtin, enë kuzhine
shtëpiake
dhe
aksesorë për to, mallra shtëpiake, mbulesa krevati, duke përfshirë
jastëqe,
ҫarҫafe
për
krevatin, tekstile shtëpiake, veshje, veshje për kokë, këpucë, mallra prej
lëkure,
pajisje
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për
prodhime
larje,
sanitare,
aparate
dhe
ndriҫuese,
aksesorë
për
kopshtin,
përfshirë
mallra
ushqimorë
prodhime
larje,
sanitare,
aparate
dhe
ndriҫuese,
aksesorë
për
kopshtin,
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sportive, lodra, artikuj për aktivitete të kohës së lirë, artikuj ushqimorë
kafshë,
bimë,
mallra duhani; shërbime online të shitjes me pakicë në lidhje me
bujqësore,
prodhime kopshtarie, prodhime pylli, artikuj ushqimorë, preparate për
preparate
për
pastrim, artikuj për qëllime pastrimi, dizinfektantë, kozmetikë, artikuj
ilaҫe
që
mund të blehen pa recetë mjekësore, plotësues ushqimorë, fishekzjarre,
dhe
aksesorë elektrikë, aparate elektronike dhe aksesorë për to, kompjutera
aksesorë
të
kompjuterit, kompakt disqe, harduere dhe softuere kompjuterike, mjete
vegla,
aparate kopshtarie dhe aksesorë për to, biҫikleta dhe aksesorë për to,
për
makina,
orë muri, orë dore dhe stoli, artikuj kancelarie dhe artikuj të nevojshëm
zyrën,
libra
dhe
materiale të tjera të shtypura, mobilje dhe orendi të tjera, mobilje për
enë
kuzhine
shtëpiake dhe aksesorë për to, mallra shtëpiake, mbulesa krevati, duke
jastëqe,
ҫarҫafe për krevatin, tekstile shtëpiake, veshje, veshje për kokë, këpucë,
prej
lëkure,
pajisje sportive, lodra, artikuj për aktivitete të kohës së lirë, artikuj
për
kafshë,
bimë, mallra duhani; shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me
bujqësore,
prodhime kopshtarie, prodhime pylli, artikuj ushqimorë, preparate për
preparate
për
pastrim, artikuj për qëllime pastrimi, dizinfektantë, kozmetikë, artikuj
ilaҫe
që
mund të blehen pa recetë mjekësore, plotësues ushqimorë, fishekzjarre,
dhe
aksesorë elektrikë, aparate elektronike dhe aksesorë për to, kompjutera
aksesorë
të
kompjuterit, kompakt disqe, harduere dhe softuere kompjuterike, mjete
vegla,
aparate kopshtarie dhe aksesorë për to, biҫikleta dhe aksesorë për to,
për
makina,
orë muri, orë dore dhe stoli, artikuj kancelarie dhe artikuj të nevojshëm
zyrën,
libra
dhe
materiale të tjera të shtypura, mobilje dhe orendi të tjera, mobilje për
enë
kuzhine
shtëpiake dhe aksesorë për to, mallra shtëpiake, mbulesa krevati, duke
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përfshirë
mallra
ushqimorë
(outlets)
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jastëqe,
ҫarҫafe për krevatin, tekstile shtëpiake, veshje, veshje për kokë, këpucë,
prej
lëkure,
pajisje sportive, lodra, artikuj për aktivitete të kohës së lirë, artikuj
për
kafshë,
bimë, mallra duhani; shërbime të supermarketeve operative, të dyqaneve
të
shitjes
me pakicë dhe të dyqaneve (outlets) të shitjes me pakicë me ulje ҫmimi;

shërbime
ofrimit

reklamuese; shërbime reklamuese në Internet, për të tjerë; shërbime të
të
informacionit në Internet, konkretisht informacion rreth produkteve të

konsumatorit,
shërbimin
gjithashtu
shërbime
zhvillimeve
të
prokurimi

informacion për këshillimin e konsumatorit dhe informacion për
e
konsumatorit;
shërbime të organizimit të transaksioneve tregtare për palë të treta,
në
Internet;
shërbime të prokurimit të kontratave të telefonisë celulare për të tjerë;
menaxhimi
biznesi; shërbime të planifikimit organizativ dhe mbikqyrjes së
të
biznesit;
shërbime të rekrutimit të personelit; shërbime konsulence të organizimit
biznesit;
shërbime asistence të menaxhimit tregtar ose industrial; shërbime
për
të
tjerë
[blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera].

(210) AL/T/ 2020/901
(220) 29/10/2020
(540)

BIJI
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 35238 25/08/2020 AD
(526 )
(591)
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai
Jeanrenaud
3,
2000
Neuchâtel,
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

CH,

CH
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(511) 34 Vaporizues me tel për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për tymosje; duhan,
i papërpunuar ose i përpunuar; prodhime duhani, duke përfshirë puro, cigare, puro të vogla,
duhan për përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, kretek; snus
(burnot i lagësht); zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikuj duhanpirësish,
duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe tavlla,
llulla, aparate xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë; shkrepse; shkopinj duhani, prodhime
duhani me qëllim për tu nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim për të nxehur
cigaret ose duhanin për të lëshuar avull me përmbajtje nikotine për thithje; tretësira nikotine
të lëngshme për tu përdorur në cigaret elektronike; pajisje elektronike për tymosje; cigare
elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese për cigaret tradicionale; pajisje elektronike
për thithjen e avullit që përmban nikotinë; pajisje që krijojnë avull me përdorim nga goja për
tu përdorur nga duhanpirësit, produkte duhani dhe zëvendësuesa duhani; artikuj
duhanpirësish për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje për produktet e lartpërmendura të
përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove të nxehura si dhe për
shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti cigaresh elektronike të rikarikueshme.

(210) AL/T/ 2020/903
(220) 29/10/2020
(540)

SILU
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300) 35230 25/08/2020 AD
(526 )
(591)
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai
Jeanrenaud
3,
2000
Neuchâtel,
CH,
CH
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 34 Vaporizues me tel për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për tymosje; duhan,
i papërpunuar ose i përpunuar; prodhime duhani, duke përfshirë puro, cigare, puro të vogla,
duhan për përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, kretek; snus
(burnot i lagësht); zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikuj duhanpirësish,
duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe tavlla,
llulla, aparate xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë; shkrepse; shkopinj duhani, prodhime
duhani me qëllim për tu nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim për të nxehur
cigaret ose duhanin për të lëshuar avull me përmbajtje nikotine për thithje; tretësira nikotine
të lëngshme për tu përdorur në cigaret elektronike; pajisje elektronike për tymosje; cigare
elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese për cigaret tradicionale; pajisje elektronike
për thithjen e avullit që përmban nikotinë; pajisje që krijojnë avull me përdorim nga goja për
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tu përdorur nga duhanpirësit, produkte duhani dhe zëvendësuesa duhani; artikuj
duhanpirësish për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje për produktet e lartpërmendura të
përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove të nxehura si dhe për
shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti cigaresh elektronike të rikarikueshme.

(210) AL/T/ 2020/907
(220) 02/11/2020
(540)

BECAUSE ON TIME IS THEIR TIME
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) AbbVie AB
Hemvarnsgatan
9,
17154
Solna,
Sweden
,
SE
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511)
5
Produkte
farmaceutike.
10
Aparate
dhe
instrumente
kirurgjikale
dhe
mjekësore.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike; shërbime të kërkimit mjekësor dhe farmakologjik;
shërbimi të ofrimit të informacionit dhe të të dhënave në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin
mjekësor; shërbimi të ofrimit të informacionit shkencor në fushën e çrregullimeve mjekësore
dhe trajtimit të tyre; shërbimi të ofrimit të informacionit mbi kërkimin mjekësor dhe shkencor
në fushën e produkteve farmaceutike dhe provave klinike; shërbime të kërkimit mjekësore;
shërbime të kërkimit biologjik, kërkimeve klinike dhe kërkimit mjekësor; shërbime të
projektimit dhe zhvillimit të software-ve kompjuterik për përdorim me teknologjinë
mjekësore; shërbime të kërkimit mbi temën e produkteve të farmaceutikës; shërbime të
teknologjisë së informacionit për industritë farmaceutike dhe të kujdesit shëndetësor;
shërbime të ofrimit të informacionit rreth rezultateve të provave klinike për produktet
farmaceutike.
44 Shërbime të terapisë dhe asistencës mjekësore.
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(210) AL/T/ 2020/910
(220) 04/11/2020
(540)

VIVEFLEX
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Varnishes and Paints Industry Vivechrom Dr. Stefanos D. Pateras S.A.
Thesi Vathi Pigadi, 19600 MANDRA ATTIKIS, Greece
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.21/1,

,

GR

Tirane

(511) 2 Bojra; shtresa mbuluese; vernikë; llaqe; hollues, lëndë ngjyrosëse të gjitha si aditivë
për bojra, shtresa mbuluese, vernikë ose llaqe; konservues kundër ndryshkut dhe kundër
përkeqësimit të drurit; preparate për mbushje (në natyrën e bojrave); ngjyrosës druri.

(210) AL/T/ 2020/911
(220) 04/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhe, blu, e kuqe.
(732) REAL ESTATE & CO
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Rruga:
''
Pjetër
Bogdani,
Pallati
20/3,
Njësia
nr.21
'',
AL
(740) Majlinda Budani
Rruga: '' Pjetër Bogdani, Pallati 20/3, Njësia nr.21 ''
(511) 36 Sherbime ndermjetesimi ne lidhje me pasurit e paluajtshme, si vleresim, shitje,
menaxhim, dhenie/marrje qera, sherbime duke perfshire ndermjetesim, asistence per kryerjen
e sherbimeve , konsulence finaciare, vleresim financiar per pasurite e paluajtshme,
konsulence per sigurime.

(210) AL/T/ 2020/912
(220) 05/11/2020
(540)

SFIDA IMOBILIARE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) IMOBILIARE
(591)
(732) Luan Aliu
Rruga ''Rexhep Shala'', Nd.2, Shk.1 , Ap.4, Yzberisht,
(740) Redi Theodhor
Rruga ''Medar Shtylla'' Pall.Nr. 46, Hy.1, Ap.15, Tiranë, Shqipëri
(511) 41 Prodhimi i programeve radiotelevizive

(210) AL/T/ 2020/923
(220) 09/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale

Tirane,

AL
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(300)
(526 ) MARKET; ALBANIA; DISCOUNT
(591) e kuqe; e bardhë
(732) ALDI-AG Shpk
Njesia bashkiake nr.4, Rruga Metush Luli, Nr.4, Godina 4 kateshe 2 (dy) Kate +(plus)
bodrum,
perball
Shkolles
se
Bashkuar.
Tirane.
Shqiperia,
AL
(740) Galinija Gjoni
Rruga Pjeter BOGDANI'' TIRANE, SHQIPERIA
(511) 35 Shërbime Marketi, shitje me shumicë dhe me pakicë të produkteve të ndryshëm si:
produkte ushqimore, produkte kosmetike, produkte pastrimi, produkte për kujdesje ndaj
shëndetit, produkte dhe pajisje elektroshtëpiake, produkte dhe pajisje elektrike, produkte dhe
pajisje hidraulike, produkte dhe pajisje ndërtimi, produkte dhe pajisje telekomunikacioni,
produkte dhe pajisje për arredime shtëpiake dhe biznesi, produkte dhe pajisje kompjuterike,
produkte dhe pajisje kamera të sigurisë, sisteme alarmi, sisteme kontrolli hyrjedalje, sisteme
telefonike, sisteme parkimi, sisteme audio, sisteme dhe produkte te IT; shërbime të
ndërmjetësimit komercial; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes
me pakicë; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të
tjera]; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; marketing;
demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; informacion
tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve

(210) AL/T/ 2020/936
(220) 16/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) gri; e zezë
(732) Arjan Çani
62,
Rezidenca
(740) Arjan Çani

Rrolling

Hills,

Tirane

(Mullet),

AL
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62, Rezidenca Rrolling Hills, Tirane (Mullet)
(511) 38 Shërbime të agjencisë së lajmeve dhe të informacionit; komunikim radiofonik dhe
me Internet; shërbime të transmetimit radiofonik; shërbime të transmetimit televiziv;
shërbime
të
komunikimit
me
Internet.
41 Shërbime edukimi; shërbime të realizimit dhe prezantimit të programeve argëtuese në
radio ose televizion; shërbime organizimi të aktiviteteve argëtuese; shërbime të dhënies së
informacionit edukues; prodhim i programeve në radio dhe televizion; prodhim i shfaqjeve;
shërbime të korrespondentëve të lajmeve; shërbime të studiove regjistruese.

(210) AL/T/ 2020/941
(220) 18/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zeze, e bardhe, e kuqe, e verdhe.
(732) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, Virgin Islands (VI), VI
(740) Gazmir ISAKAJ
Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22, Hyrja 17, AP 28, Tiranë, Shqiperi
(511) 9 Programe kompjuterike të shkarkueshme për modifikimin dhe për të mundësuar
transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe videove; programe kompjuterike
të shkarkueshme për shikimin dhe bashkëveprimin me një burim të imazheve, përmbajtjeve
audio-vizuale dhe videove dhe të shoqëruara me tekstin dhe të dhënat përkatëse; programe
kompjuterike për krijimin, menaxhimin dhe bashkëveprimin me një komunitet online;
programe kompjuterike për krijimin, redaktimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, shikimin,
postimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, transmetimin në kohë reale, lidhjen në internet,
shënimet, shfaqjen e ndjenjave, komentimin, integrimin, transmetimin, shpërndarjen,
kërkimin, me media elektronike; programe kompjuterike për dërgim të mesazheve
elektronike; programe kompjuterike për horoskopin dhe parashikimet astrologjike dhe të
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hedhjes së fallit ose shortit online; programe kompjuterike për shpërndarjen e reklamave për
të
tjerët
38 Shërbimet e telekomunikacionit; shërbimet e shpërndarjes së fotove dhe videove,
përkatësisht, transmetimi elektronik i dosjeve dixhitale të fotove, videove dhe përmbajtjeve
audio-vizuale nga përdoruesit e internetit; shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht,
transmetimi elektronik i imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe videove, fotografitë, të
dhënave, teksteve, mesazheve, reklamave, komunikacionit dhe informacionit mbi
reklamimin mediatik; sigurimi i forumeve online për komunikacion; sigurimi i postës
elektronike dhe i shërbimeve të mesazhimit në çast; shërbimet e bashkëbisedimeve në rrjetet
sociale.
42 Projektimi dhe zhvillimi i programeve kompjuterike; sigurimi i një faqe interneti që jep
mundësinë përdoruesve për t'u angazhuar në rrjetet sociale dhe për të menaxhuar përmbajtjen
në rrjetin e tyre social; projektimi i shërbimeve kompjuterike, për të tjerët për organizimin
dhe zhvillimin e takimeve, ngjarjeve dhe diskutimeve interaktive nëpërmjet rrjeteve të
komunikimit; përkatësisht, krijimi i një komuniteti virtual për përdoruesit e regjistruar për të
shpërndarë, për të shikuar, abonuar dhe për të ndërvepruar me imazhet, përmbajtjen audiovizuale dhe video dhe të dhënat dhe informacionet në lidhje me horoskopin dhe parashikimet
astrologjike dhe të hedhjes së fallit ose shortit online; sigurimi i menaxhimit te përmbajtjes
së rrjeteve sociale;
(210) AL/T/ 2020/945
(220) 18/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) VULA
(591) KUQE; VISHNJE; BARDHE.
(732) 7thBLOCk Technology&Communications
Tirane Tirane TIRANE Tirane,Rruga ''IbrahimRugova'',Kompleksi Green Park,Kulla 1
Tirane
AL
1001,kati6,ap.24.,
AL
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema ''17 Nentori'', Shk.3, Ap.4, Tirane,
Shqiperi
(511) 16 Vula
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(210) AL/T/ 2020/950
(220) 18/11/2020
(540)

BRAFTOVI
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Array BioPharma Inc.
3200
Walnut
Street,
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,

Boulder,
Pall.Gener

Colorado
2,

Shk.

80301,
C,

USA,
Nr.2/1,

US
Tirane

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe veterinare.

(210) AL/T/ 2020/959
(220) 19/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Nje figure ne sfondin e bardhe te se ciles, brenda nje konturi te dhembezuar simetrik
dhkruhen fjalet e e merit te markes te gjitha me te zeze.
(732) MATE MATE LIMITED
Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa
(WS),
WS
(740) Fatos DEGA
Rr. "Nikolla Tupe",N.2, H.4, A.30, Tiranë
(511) 32 ujë i gazuar; ujë i ajrosur; pije energjike; limonada; pije joalkoolike; pije të lehta
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(210) AL/T/ 2020/960
(220) 19/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e zezë
(732) Nexia AL Consulting
RR.
Ismail
Qemali,
nr
29,
kt.
3,
ap.
6,
AL
(740) Helga Mustafaraj
Rr. Ndre Mjeda Tirane , P.40/1, Ap.57, Njesia nr.7
(511) 42 dizenjimi i software-it kompjuterik; analiza e sistemit kompjuterik; dizenjimi i
sistemit kompjuterik; instalimi i software-it kompjuterik; mirëmbajtja e software- it
kompjuterik; software si shërbim [SaaS]; zhvillimi i software-it në kuadrin e publikimit të
software-it; përditësimi i software-it kompjuterik; shërbimet e vërtetimit të përdoruesit duke
përdorur teknologjinë e vetme të identifikimit për aplikacionet e programeve online

(210) AL/T/ 2020/965
(220) 23/11/2020
(540)

ALTA GROUP
(551) Marke fjale
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(554) Marke individuale
(300)
(526 ) GROUP
(591)
(732) ALTA GROUP SH.P.K
Tirane, Kashar, KASHAR, Rruga Industriale, Godina 2-kateshe, Nr.19, AL
(740) ARTUR DUÇKALLARI
Tirane, Kashar, KASHAR, Rruga Industriale, Godina 2-kateshe, Nr.19
(511) 35 Shitje me shumicë dhe pakicë të produktit ushqimor;Shërbimet e agjensise së
importit.
39
Transport;
Paketimi
dhe
magazinimi
i
mallrave.
41 akademi (edukim); sigurim i trajnimit; argetim

(210) AL/T/ 2020/967
(220) 23/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) gri; e bardhë; blu
(732) EVEREST IE
Rr.17
Nëntori,
nr.124,
Kashar,
1050
Tiranë,
ALBANIA,
AL
(740) Eno Dodbiba
Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë
(511)
6
fletë
alumini
16 Material i stampuar, materiale plastike për paketim (nuk përfshihen në klasat e tjera);
Çanta [zarfe, qese] plastike për paketim, qese plastike per mbeturinat
21 Enë dhe kontejnerë për përdorim shtëpiak dhe kuzhinë, për shembull, vasketa prej
alumini.
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(210) AL/T/ 2020/970
(220) 23/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe; rozë; lejla
(732) Top Channel
Rr.''17
Nëntori"
Godina
Nr.20,
Mëzez
Kodër,
Kashar,Tiranë.,
AL
(740) Vjollca Hoxha
Rruga "17 Nentori", Godina Nr.20, Mezez Koder, Kashar, Tirane
(511) 38 Shërbimi i transmetimit në televizion ; transmetimi video-on-demand ;
komunikimet nga rrjetet me fibra optike/komunikimet nga rrjetet me fibra optike;
Transmetim i mesazheve dhe imazheve ; transmetim i të dhënave; transmetimi i skedarëve
dixhitalë
41 Argëtim televiziv; prezantim i përformancës live; shkrim skenari; shërbim i studiove
regjistruese; shkrimin e skenarit, përveç qëllimeve të reklamimit ; Dublim ; Filmime ;
Fotografi ; botim elektronik në desktop ; Montime video-kasetash ; Mikrofilmime; Ofrimi i
botimeve elektronike on-line, jo të shkarkueshme ; Dhënie me qira e grupeve të radios dhe
televizionit ; Marrja me qira e ambientit te shfaqjes ; shkrimi i teksteve.
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(210) AL/T/ 2020/971
(220) 23/11/2020
(540)

PËR'PUTHEN
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Top Channel
Rruga "17 Nentori", Godina Nr.20, Mezez Koder, Kashar, Tirane, AL
(740) Vjollca Hoxha
Rruga "17 Nentori", Godina Nr.20, Mezez Koder, Kashar, Tirane
(511) 38 Shërbimi i transmetimit në televizion; transmetimi video-on-demand ;komunikimet
nga rrjetet me fibra optike/komunikimet nga rrjetet me fibra optike ;Transmetim i mesazheve
dhe imazheve ;transmetim i të dhënave ;transmetimi i skedarëve dixhitalë.
41 Argëtim televiziv;prezantim i përformancës live;shkrim skenari;shërbim i studiove
regjistruese ;shkrimin e skenarit, përveç qëllimeve të reklamimit ;Dublim;Filmime ;Fotografi
;botim elektronik në desktop ;Montime video-kasetash ;Mikrofilmime ;Ofrimi i botimeve
elektronike on-line, jo të shkarkueshme ;Dhënie me qira e grupeve të radios dhe televizionit
;Marrja me qira e ambientit te shfaqjes ;shkrimi i teksteve

Buletini i Pronësisë Industriale

40

(210) AL/T/ 2020/972
(220) 24/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Marka me shkrim ne ngjyre floriri, e vendosur ne sfond te zi; e bardhe.
(732) TV Klan sh.a.
TV Klan, Rruga '' Aleksander Moisiu'', Nr.97, Ish Kinostudio, Tirane, AL
(740) Danjela Collaku (Fejzo)
TV Klan, Rruga ''Aleksander Moisiu'', Nr.97, Ish Kinostudio, Tirane
(511) 41 Organizimi i spektakleve; prodhim programesh ne radio dhe televizion;
informacion argetimi; programe argetuese radiofonike ose televizive; montazh programesh
radiofonike dhe te televizionit; sherbim rregjistrimesh fonografike; organizim konkursesh
me karakter edukativ dhe argetues.

Buletini i Pronësisë Industriale

MARKA TË REGJISTRUARA

41

Buletini i Pronësisë Industriale

(210) AL/T/ 2018/1176
(540) water
(732) Water.al Shpk
Rruga Abdyl Pajo, Pasuria 9/1308, Njesia 11, Tirane, AL
(151) 23/12/2020
(180) 26/11/2028
(111) 21179
(300)
(510) 11, 35 36,
(526)
(591) -blu; C=80% M=50% Y=0% K=0%
(740) Armand Shkurta
Rruga Gjergj Legisi, Blloku Gintash, Pallati P, Laprake, Tirane

(210) AL/T/ 2019/943
(540) ''e'' Logo
(732) Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive St. Louis, Missouri 63105, US, US
(151) 29/12/2020
(180) 23/10/2029
(111) 21186
(300)
(510) 12, 35, 36, 37 39,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/1022
(540) FAMILJA KUQÉZI
(732) TRING TV Sh.a
Rruga "Fabrika e Qelqit", Zk 8230, Nr. Pas 2/63, Tirane, AL
(151) 23/12/2020
(180) 19/11/2029
(111) 21177
(300)
(510) 38 41,
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(526)
(591) -e kuqe, e bardhë; e zezë
(740) Eriola Çollaku
Rr. Niko Avrami, mbas shkolles "Ramazan Jerani", pallati "Eridess 55", shk.1, kati 8, Tirane,
Shqiperi

(210) AL/T/ 2019/1126
(540) il Posto Pizza Ristorante
(732) PRESTIGE HOME
Tiranë, Vorë, GJOKAJ Gjokaj, Zona Kadastrale 1751, Pasuria Nr. 40-63, AL
(151) 29/12/2020
(180) 30/12/2029
(111) 21183
(300)
(510) 43,
(526) Pizza; Restorante
(591) -e kuqe; e bardhe; jeshile; e zeze.
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba" Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1

(210) AL/T/ 2020/5
(540) Da.Capo
(732) DORJAN HASHO
TIRANE NjB 5, rr. Prokop Mima ,pallati nr.35, kati 1, dyqani 21, AL
(151) 15/12/2020
(180) 07/01/2030
(111) 21170
(300)
(510) 43,
(526)
(591) (740) DORJAN HASHO
1019 Njesia bashkiake nr.5, Rr.Nuçi Naçi Nd 37 H 5 Ap 35, TIRANE
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(210) AL/T/ 2020/80
(540) WOODY
(732) COMMERCEE CORP SHPK
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, Dyqani Nr.11
, Tirane – Shqiperi., AL
(151) 28/12/2020
(180) 29/01/2030
(111) 21181
(300)
(510) 20 35,
(526)
(591) -e zezë; e kuqe, e bardhë
(740) Vilson Duka
Rruga Mahumt Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4

(210) AL/T/ 2020/115
(540) Bio Herbal
(732) ALBAN LITA
TIRANE Bulevardi Bajram Curri, Pallati 6, Shk.1, Kati 1, Ap.2, AL
(151) 29/12/2020
(180) 12/02/2030
(111) 21182
(300)
(510) 3 30,
(526) Bio; Herbal
(591) -E verdhë; jeshile; e zezë
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, Ap.19,2 D2 familjare

(210) AL/T/ 2020/129
(540) EVEREST Real Estate Agency
(732) FATJON SULKAJ
RRUGA NAIM FRASHËRI, PLL SHKRELI SHPK NR.4, TIRANE, AL
(151) 29/12/2020
(180) 19/02/2030
(111) 21185
(300)
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(510) 36,
(526) Real Estate Agency
(591) -BLU; E BARDHË; E VERDHË
(740) FATJON SULKAJ
RRUGA NAIM FRASHËRI, PLL SHKRELI SHPK NR.4, TIRANE

(210) AL/T/ 2020/137
(540) Larje Tapetesh EXPRESS LTE
(732) Xhevdet Hoxhaj
Lagjia Babrru, Rruga ''Demokracia'', Ndërtesa nr.291, Kati Përdhe, Kodi Postar 1047,
Paskuqan, Kamëz, AL
(151) 23/12/2020
(180) 19/02/2030
(111) 21176
(300)
(510) 37,
(526) Larje Tapetesh Express
(591) -kafe[gështenjë]; e kuqe; e bardhë
(740) Moreno Malevi
Blloku ''1 Maji'' Rr. ''Njazi Demi'' Ap. 18, Sh.40, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/165
(540) DEUTSCHCOLOR Ihre professional wahl
(732) DEUTSCHCOLOR
Durres, Autostrada Tirane- Durres, Km 30, Godina Delta, AL
(151) 23/12/2020
(180) 27/02/2030
(111) 21175
(300)
(510) 19,
(526) Ihre professional wahl
(591) -E verdhë; e zezë; bojëqielli;jeshile; e kuqe; blu; lejla
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1
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(210) AL/T/ 2020/204
(540) RegTMark
(732) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi Nr. 45, hyrja nr. 23, kati 2, ap. nr. 4 , AL
(151) 29/12/2020
(180) 09/03/2030
(111) 21184
(300)
(510) 35 45,
(526)
(591) -blu;
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4.

(210) AL/T/ 2020/216
(540) DINGTALK
(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) 23/12/2020
(180) 17/03/2030
(111) 21178
(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/ 2020/290
(540) Goodshot
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 29/12/2020
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(180) 16/04/2030
(111) 21188
(300)
(510) 33,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/315
(540) LENOR PROFESSIONAL FORMULA
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202, US, US
(151) 29/12/2020
(180) 17/04/2030
(111) 21187
(300)
(510) 3,
(526) PROFESSIONAL FORMULA
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/347
(540) COLGATE ELIXIR
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, New York 10022, USA , US
(151) 29/12/2020
(180) 08/05/2030
(111) 21190
(300)
(510) 3,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1, Tirane
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(210) AL/T/ 2020/363
(540) MOMENT 1 ONE FOR ALL CLICK & FIX
(732) Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany, DE
(151) 29/12/2020
(180) 20/05/2030
(111) 21189
(300)
(510) 1 16,
(526)
(591) -e zezë; e verdhë; e bardhë; e kuqe
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati
Gener
2,

Shk.
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C,

Nr.21/1,

Tirane

(210) AL/T/ 2020/374
(540) SYMBICORT
(732) AstraZeneca AB
SE-151 85, Södertälje, Sweden, SE
(151) 23/12/2020
(180) 26/05/2030
(111) 21173
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Eno Dodbiba
Rr. Naim Frasheri 60/3, Tirane

(210) AL/T/ 2020/399
(540) B1G one
(732) COMMERCEE CORP SHPK
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, Dyqani Nr.11,
Tirane – Shqiperi., AL
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(151) 29/12/2020
(180) 28/05/2030
(111) 21191
(300)
(510) 35,
(526)
(591) -e verdhë; e zezë
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4

(210) AL/T/ 2020/405
(540) EVES Duleviç sh.p.k Ilaçe popullore
(732) DULEVIÇ SHPK
9310 Rreth Libofshe, Fier, Shqiperi, AL
(151) 23/12/2020
(180) 29/05/2030
(111) 21174
(300)
(510) 5,
(526) ilaçe; popullore; pa efekte anësore; 100% bimore; sh.p.k
(591) -jeshile; e verdhë; e zezë
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, Ap.19, 2 D2 familjare

(210) AL/T/ 2020/453
(540) WISE Loans
(732) E&BSol SHPK
Rruga '' Pjetër Bogdani'', Godina nr.16, Njësia Bashkiake nr.5, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 29/12/2020
(180) 10/06/2030
(111) 21192
(300)
(510) 41,
(526)
(591) -e bardhë; e verdhë
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159
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(210) AL/T/ 2020/454
(540) WISE Solution
(732) E&BSol SHPK
Rruga '' Pjetër Bogdani'', Godina nr.16, Njësia Bashkiake nr.5, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 29/12/2020
(180) 10/06/2030
(111) 21193
(300)
(510) 41,
(526)
(591) -e bardhë; e gjelbërt
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159

(210) AL/T/ 2020/455
(540) WISE Visa
(732) E&BSol SHPK
Rruga '' Pjetër Bogdani'', Godina nr.16, Njësia Bashkiake nr.5, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 29/12/2020
(180) 10/06/2030
(111) 21194
(300)
(510) 41,
(526)
(591) -e bardhë; portokalli
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159

(210) AL/T/ 2020/464
(540) MIA
(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) 23/12/2020
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(180) 11/06/2030
(111) 21180
(300)
(510) 30,
(526) MIELL GRURI; 1 KG; DOPIO ZERO; PER CDO LLOJ GATIMI, QUALITA
SELEZIONATA
(591) -Vishnje; ngjyre floriri (gold); e bardhë; gri; e zezë;
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4

(210) AL/T/ 2020/487
(540) F.P.W
(732) DREAM PHARMA
TIRANE, TEODOR KEKO PALLATI ALES SHK2 AP 2, AL
(151) 23/12/2020
(180) 19/06/2030
(111) 21172
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) OLETA ZGURI
TIRANE, TEODOR KEKO PALLATI ALES SHK2 AP 2

(210) AL/T/ 2020/530
(540) KRONI OPTIKA SHIKO QARTE
(732) Majlinda KRONI
Tirane, Godina 1, dyqani 13, ish-fusha e Aviacionit, ZKB8210, AL
(151) 23/12/2020
(180) 01/07/2030
(111) 21171
(300)
(510) 35 44,
(526) OPTIKA; KLINIKA; OPTIKA; SHIKO QARTE
(591) -kafe; e bardhë
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1
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( 21 ) AL/I/ 2019/7
( 22 ) 10/10/2019
( 54 ) Shishe 0.55 liter pervmbajtjen e ujit mineral
( 11 ) 282
( 15 ) 29/12/2020
( 30 )
( 73 ) "ACQUA PRIMA" SHPK / Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, Pallati Nr.1,
Kati 1 , AL
( 72 )
( 18 ) 10/10/2024
( 51 )
( 55 )

( 21 ) AL/I/ 2019/8
( 22 ) 10/10/2019
( 54 ) Shishe 0.57 liter per mbajtjen e ujit mineral
( 11 ) 276
( 15 ) 29/12/2020
( 30 )
( 73 ) "ACQUA PRIMA" SHPK / Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, Pallati Nr.1,
Kati 1 , AL
( 72 )
( 18 ) 10/10/2024
( 51 )
( 55 )
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( 21 ) AL/I/ 2019/9
( 22 ) 10/10/2019
( 54 ) Shishe 0.52 liter per mbajtjen e ujit mineral
( 11 ) 277
( 15 ) 29/12/2020
( 30 )
( 73 ) "ACQUA PRIMA" SHPK / Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, Pallati Nr.1,
Kati 1 , AL
( 72 )
( 18 ) 10/10/2024
( 51 )
( 55 )

( 21 )
( 22 )
( 54 )
( 11 )
( 15 )
( 30 )
( 73 )
( 72 )
( 18 )
( 51 )
( 55 )
( 21 )
( 22 )

AL/I/ 2019/10
21/10/2019
kapese bizhuterie
278
29/12/2020
Pirro shpk / Rruga ''Gjin Bue Shpata'', 5/1, Tirane, AL
21/10/2024

AL/I/ 2019/11
21/10/2019
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( 54 )
( 11 )
( 15 )
( 30 )
( 73 )
( 72 )
( 18 )
( 51 )
( 55 )

kapese bizhuterie
280
29/12/2020

( 21 )
( 22 )
( 54 )
( 11 )
( 15 )
( 30 )
( 73 )
( 72 )
( 18 )
( 51 )
( 55 )

AL/I/ 2019/12
21/10/2019
kapese bizhuterie
279
29/12/2020

Pirro shpk / Rruga "Gjin Bue Shpata'' , 5/1, Tirane, AL
21/10/2024

Pirro shpk / Rruga ''Gjin Bue Shpata'', 5/1, Tirane, AL
21/10/2024
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( 21 )
( 22 )
( 54 )
( 11 )
( 15 )
( 30 )
( 73 )
( 72 )
( 18 )
( 51 )
( 55 )

AL/I/ 2019/13
21/10/2019
kapese bizhuterie
281
29/12/2020

( 21 )
( 22 )
( 54 )
( 11 )
( 15 )
( 30 )
( 73 )
( 72 )
( 18 )
( 51 )
( 55 )

AL/I/ 2019/14
21/10/2019
Motiv dekorativ,ornament
283
29/12/2020

Pirro shpk / Rruga "Gjin Bue Shpata'' , 5/1, Tirane, AL
21/10/2024

Pirro shpk / Rruga "Gjin Bue Shpata'' , 5/1, Tirane, AL
21/10/2024
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(210) AL/T/ 2002/483
(220) 16/10/2002
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) (732) Unilever BCS Europe B.V.
Weena
455
3013AL
Rotterdam,
The
Netherlands,
NL,
NL,
NL
(740) Kliton STEFANI
Rr."Kavajes", Nr.75/1, Tiranë
(511) 5 Preparate dietetike,plotesuesa ushqimore ne vecanti margarine dietetike per qellime
mjekesore.
29 uxhuke,pate(nje lloj ushqimi i gatshem i pergatitur nga melcia e pates e cila perdoret per
te lyer buken)dhe produkte mishi per te lyer buken;margarine, gjalpe,yndyre qe perdoret per
gatimdhe fergim,prodhime djathi,gjize djathi,qumesht dhe produkte qumeshti,qumesht I
skremuar produkte djathi (pergatitur ne baxho) kos,ajke qumeshti artificiale dhe djathe
,veze,marmalate,xhelatine,kokrra soje,veze pluhur,vajra dhe yndyrna te ngrenshme.
30 kafe,caj,kakao,sheqer ,oriz, tapuioke,sage,kafe artificiale,miell dhe prodhime mielli
pergatitur nga drithrat ,buke, pasta dhe embelsira ,akullore;mjalte;melase;maja,puder qe
perdoret mbas pjekjes se brumrave;kripe gjelle;mustarde;uthhull;sallate e gatshme;majoneze
me
ereza;salcra
me
ereza;akull.
32 Pije jo alkolike qe permbajne lengje frutash dhe qumesht,qumesht te paskremuar ose kos.

