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

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
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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
Ireland / Irlanda
Israel / Israeli
Italy / Italia
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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
IE
IL
IT
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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
Panama / Panamaja
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re
Paraguay / Paraguai
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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
PA
PG
PY

Buletini i Pronësisë Industriale

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
Uganda / Uganda
Ukraine / Ukraina
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe
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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
UG
UA
AE
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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
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GB
TZ
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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(210) AL/T/ 2020/540
(220) 07/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) FOOD; Eat Good feel good
(591) portokalli; jeshile; e zezë; e bardhë
(732) FIT FOOD
SELITE, ZONA KADASTRALE 3292, NR PASURIE 114/59-N, TIRANE, AL
(740) MATINA ÇOBO
RRUGA ROBERT SHVARC, KRISTAL CENTER, KOMUNA E PARISIT, TIRANE
(511) 29 MISH; PESHK; SHPENDE; EKSTRAKT MISHI; FRUTA DHE PERIME TE
KONSERVUARA, TE NGRIRA, TE GATUARA, TE THARA; RECEL; VEZE;
QUMESHT,
NENPRODUKTET
E
QUMESHTIT;
VAJ
30 KAFE, CAJ, ORIZ, MIELL, USHQIME ME BAZE GRURI, BUKE, AKULL,
SHEQER, MJALTE, KRIPE, MUSTARDE, SALCA

(210) AL/T/ 2020/543
(220) 09/07/2020
(540)

bogalawip
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
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(526 )
(591)
(732) Genc Boga
TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ibrahim Rugova, Nd.40, H.2, Ap.3, 1019, AL
(740) Renata Leka
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë
(511) 35 Reklamim, administrim dhe drejtim biznesi; funksione, veprimtari dhe sherbime
zyre.
42 Sherbime shkencore dhe teknologjike, kerkim dhe dizenjim te lidhura me to, analiza
industriale dhe sherbime kerkimore, dizenjim/projektim dhe pergatitje apo zhvillim i
programeve
(hardware
dhe
software)
kompjuterike.
45 Sherbime ligjore.

(210) AL/T/ 2020/620
(220) 05/08/2020
(540)

FUSILADE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) SYNGENTA LIMITED
Syngenta Jealott's Hill International Research Centre Bracknell, Berkshire RG42 6EY, Great
Britain,
GB
(740) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania
(511) 5 Herbicide
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(210) AL/T/ 2020/714
(220) 08/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e zezë
(732) OFF-WHITE LLC
360
Hamilton
Ave.,
#100
White
Plains,
NY
10601,
U.S.A,
US
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane
(511)
4
Qirinj
9 Pajisje për sytë, konkretisht, syze optike, skelete dhe lente për syze dielli dhe syze optike
si dhe aksesorë për syze, konkretisht, kuti dhe mbajtëse, helmeta mbrojtëse;USB bosh;bilbila
sinjalizues;bilbila sporti;bilbila alarmi;kompas magnetik;kompas matës;busulla;maskë për
mbrojtjen e fytyrës jo për qëllime mjekësore;maskë për mbrojtje nga pluhurat;çanta lap-topi;
kasa mbajtëse;kasa;pajisje mbajtëse për përdorim me dorë i pajisjeve elektronike digjitale,
konkretisht i, telefonave inteligjentë, tabletë, pajisje të lëvizshme për të luajtur muzikë dhe
video;doreza për stërvitje/biçikleta;mbajtëse qendrore dhe mbajtëse për makinë për pajisje
elektronike si, telefona inteligjentë, tabletë, pajisje për të luajtur muzikë apo video;kuti për
kufjet
16 Agjendë personale dhe planifikues; libra për adresat; agjendë; album fotografik; kalendar;
letër shkrimi; aksesorë tavoline që përmbajnë mbajtëse lapsash; mbajtëse për kapëse; kapëse
letrash; kapëse lidhëse; kuti lapsash; fshirëse; lapsa dhe stilolapsa; bllok shënimesh; portofol;
shënjues 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; shpërndarës ngjitësi për qëllime shtëpiake apo kancelarie; shirit prej letre; vizore;
vizore
për
vizatim.
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;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
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ushqimi;spatula;sita;lopatë kuzhine;Pirun gatimi;pirun servisi;lugë për gatim;lugë për
servis;mbajtëse thikash;rrahëse;rende;Përzierës, jo elektrikë;lugë akullore;sitë në formë
tave;sitë e vogël;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;Punime arti
prej qelqi, porcelani, terra cotta ose qeramike; pipa të gjera për pije;mbajtës për dezinfektues
duarsh;kuti për dezinfektues duarsh;kuti të përshtatura për enë kozmetike të natyrës së
furçave për makijazh dhe shkopinjve për vendosjen e makijazhit;pajisje elektrike për heqjen
e makijazhit;pajisje jo elektrike për heqjen e makijazhit;pajisje për aplikimin e produkteve
kozmetike;pajisje për aplikimin e makijazhit;çanta të mbushura me produkte kozmetike;kuti
tualeti, konkretisht, kuti tualeti e mbushur, kuti pudre, kuti që shiten bosh, sfungjer makijazhi,
sfungjer
kozmetike,
furçë
kozmetike,
furçë
eksfoliante
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;peshqir enësh;peshqirë fytyrë;peshqirë
për trupin dhe fytyrën;mbulesë tavoline, perde, shami, sixhade, pëlhura pambuku, tapiceri
dhe pëlhura për perde;mbajtëse pëlhurash, peshqirë dorezë.

(210) AL/T/ 2020/727
(220) 14/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe; e bardhë
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(732) DAUTI KOMERC Drushtvo za proizvodstvo, promet I uslugi uvoz-izvoz AD s.
Bojane opshtina Saraj.
Naseleno mesto bez ulicen sistem s. Bojane, Saraj, Maqedonia e Veriut, MK
(740) Gentjan Hasa
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" , shkalla 5, apt.25, Tirane
(511) 3 Preparate kozmetike jomjeksore dhe tualeti;pasta jomjeksore për dhëmbë;parfumeri,
vajra esenciale;prepararte zbardhues dhe mjete tjera për pastrim të tilla si preparate
zbardhuese për qëllime shtëpiake; kripëra zbardhuese; sodë zbardhuese; detergjentë, përveç
atyre që përdoren në operacione prodhues apo për qëllime mjekësore; preparate për
zbardhjen e rrobave;preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe brejtës.
5 Preparate mjeksore, farmacautike dhe veterinare;preparate sanitare për qëllime
mjekësore;ushqime dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose përdorim veterinar,
ushqim për foshnjat;shtesa ushqimesh në ushqimin e njerzve dhe kafshëve;leukoplast,
materiale për fashim;materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar;dezifektues;preparate
për
shkatërrimin
e
parazitëve;fungicide,
herbicideve.
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim me
ujë
dhe
qëllime
sanitare.
16 Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në
klasa të tjera te tilla si aksesorë për amballazhe të produkteve ushqimore edhe industriale të
përbëra prej materialeve të letrës, kartonit;kuti kartoni të përbëra nga letra kraft dhe me
valëzim;letër ushqimore amballazhi kundra lagështirës;çanta letre, thasë letre, kosha kartoni,
fletë letre apo kartoni për qëllime paketimi;qese letre, zarfe dhe kontejnerë për paketim, kuti
kartoni;materiale të shtypura;materiale librëlidhës;fotografi;material zyrash dhe mjete
zyrash, pos mobiljeve;ngjitës për qëllime zyrash dhe shtëpie;materiale për ngjyrosje dhe
materilale artistësh;brusha për piktorë;materiale për trajnim dhe mësimdhënie;materiale
plastike
për
paketim
dhe
mbështjellje;shkronja
shtypi
29 Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut;përpunime mishi;fruta dhe perime të
konservuara, ngrira, të thara dhe të gatuara;xhele (pelte), reçel, komposto;vezë, qumësht dhe
produkte
qumështi;vajra
ushqimore
dhe
yndyrna.
30 Kafe, çaj, kakao, dhe zyvendësues të kafes; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime
të prodhuara prej drithrave,;bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë; uthull, salca (si mëlmesa); akull (ujë i ngrirë).
32 Birrë, të gjithë llojet e birrave, veçanërisht birrë e zezë dhe birrë bjonde;ujëra minerale
dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike;pije nga frutat dhe lëngje frutash;shurup dhe
përgatitje
për
prodhimin
e
pijeve.
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë dhe
pakicë, posacërisht të: produkteve higjienike dhe kozmetike; preparateve mjeksore dhe
veterinare; aparateve për ndriçim dhe ngrohje; letrës dhe kartonit; prodhimeve ushqimore;
pijeve alkoolike dhe joalkoolike; aparate dhe enë për amvisëri; prodhime tekstili; veshje dhe
veshmbathje; prodhime për automjete dhe mirëmbajtjen e tyre; material dhe vegla për
ndërtimtari.
39
Transporti;paketimi dhe magazinimi i mallrave;organizim udhëtimi.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; akomodim i përkohshëm.
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(210) AL/T/ 2020/861
(220) 20/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) INSTITUT dhe TEKNOLOGJISE
(591) Ngjyra blu, ngjyra gri dhe ngjyra e kuqe.
(732) Future University of Tirana
Rr. Sotir Kolea & Budi, Qytet Studenti dhe Rr. Budi nr.74, Tiranë, AL
(740) Sonila Kazhani
Rr. Sotir Kolea & Budi, Qytet Studenti dhe Rr. Budi nr.74, Tiranë
(511) 9
Aparate dhe instrumente shkencorë, kërkimorë, studimore, fotografik,
kinematografik, audioviziv, optik, peshues, matës, sinjalizues, zbulues, testues,
inspektues;aparate dhe instrumente për përçimin, ndërrimin, transformimin, grumbullimin,
rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike;aparate dhe
instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose
të dhënave;media të regjistruara dhe të shkarkueshme, softuer kompjuterik, media dixhitale
ose analoge;mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë, arka, pajisje llogaritëse,
kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike;kostume zhytjeje, maska zhytësish, tapa
veshi për zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate për
frymëmarrje për not nën ujë;aparate për shuarjen e zjarrit;aparate dhe instrumente për
kërkime shkencore në laboratorë;aparatet e trajnimit dhe simulatorët, manekinët e
reanimacionit;simuluesit për drejtimin dhe kontrollimin e automjeteve, aparatet dhe
instrumentet për kontrollimin dhe monitorimin e avionëve, mjeteve ujore dhe mjeteve pa
pilot;instrumente lundrimi;transmetues, busulla për matje, aparate GPS, aparate drejtuese
automatike për automjete;aparatet dhe instrumentet e sigurisë dhe sigurisë, rrjetat e sigurisë,
dritat e sinjalizimit, aparatet e semaforit, makinat e zjarrit, alarme të zërit, shenjat e sigurisë
që janë pajisje kriptimi, veshje që mbron nga dëmtimet serioze ose kërcënuese për jetën,
veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatim dhe zjarr, veshje pa plumb, helmeta mbrojtëse,
mbrojtëse koke për sporte, mbrojtëse goje për sport, kostume mbrojtëse për aviatorët;aparatet
dhe instrumentet optike, syzet, lentet e kontaktit, syzet zmadhuese;pasqyrat për inspektimin
e punës;magnet;orë të zgjuara;lojëra video, kufje me realitet virtual, syze inteligjente;kutitë
për smartphone, kutitë e bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente, makina
automatike, makina faturimi, instrumente dhe makina për testimin e materialit, bateritë dhe
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karikuesit për cigare elektronike;njësitë e efekteve elektrike dhe elektronike për instrumentet
muzikore;robotë laboratorikë, robotë mësimdhënës, robotë mbikëqyrës sigurie, robotë
humanoidë
me
inteligjencë
artificiale.
16 letër, karton, materiale kancelarie, blloqe, stilolapsa, katalogë, kartolina, ftesa, materiale
instruktimi, kartëvizita, tipe te ndryshme letrash, manuale, blloqe shënimesh, kalendar,
certifikata,produkte
trajnimi
te
shtypura.
35 Administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit, administrimi i programeve të
shpeshta të fluturimeve,ndihmë administrative për t'iu përgjigjur thirrjeve për oferta , ndihmë
administrative në përgjigjen e kërkesave për propozim, përpunimi administrativ i urdhrave
të blerjes, shërbime administrative për zhvendosjen e bizneseve, reklamimi , shërbimet e
agjencisë së reklamimit, reklamimi me porosi,prodhimi i filmave reklamues, marrja me qira
e hapësirës reklamuese, marrja me qira e kohës së reklamimit në median e komunikimit,
shërbime të kujtesës së emërimeve te funksioneve te zyrës, shërbimet e caktimit të takimeve
ne funksion te zyrës, ankandi, postimi i faturave, marrja me qira e tabelave te
reklamimit,mbajtja e librave te kontabilizimit dhe shërbime këshilluese për menaxhimin e
biznesit, vlerësimet e biznesit, auditimi i biznesit, shërbime të ekspertëve të efikasitetit të
biznesit, pyetjet e biznesit, shërbime ndërmjetëse biznesi në lidhje me përputhjen e
investitorëve privatë të mundshëm me sipërmarrësit që kanë nevojë për fonde, hetimet e
biznesit, menaxhimin e biznesit dhe konsulencën e organizatës, ndihmë për menaxhimin e
biznesit, konsulencë për menaxhimin e biznesit, menaxhimi i biznesit për ofruesit e
shërbimeve të pavarura, menaxhimi i biznesit të hoteleve, menaxhimi i biznesit të artistëve
interpretues, menaxhimi i biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët, menaxhimi i
biznesit të njerëzve sportivë, konsulencë e organizatës afariste shërbime të menaxhimit të
projektit të biznesit për projektet e ndërtimit, hulumtim biznesi, konsulencë profesionale e
biznesit, sigurimin e informacionit të biznesit, sigurimi i informacionit të biznesit përmes një
faqe në internet, administrimi tregtar i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve,
shërbime të agjencisë së informacionit tregtar, shërbime të ndërmjetësimit tregtar, shërbime
të lobimit komercial, asistencë për administrimin tregtar ose industrial duke siguruar
informacione për kontaktet tregtare dhe afariste, sigurimi i informacionit komercial dhe
këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve, shërbimet e
inteligjencës konkurruese, përpilimin e informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike,
përpilimin e statistikave, përpilimin e indekseve të informacionit për qëllime tregtare ose
reklamimi, menaxhimin e skedarëve të kompjuterizuar, konsulencën në lidhje me strategjitë
e komunikimit reklamues, konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit me
marrëdhëniet me publikun, profilizimin e konsumatorit për qëllime komerciale ose
marketing, shërbime të komunikimit të korporatave, analizë të çmimeve të kostos, kërkim të
të dhënave në skedarë kompjuterik për të tjerët, demonstrim të mallrave, zhvillim të
koncepteve të reklamimit, reklamim të postës direkte, shpërndarje të reklamave, shpërndarje
e mostrave, hartimi i deklaratave të llogarive, parashikimi ekonomik, shërbimet e agjencisë
së punësimit, organizimi i ekspozitave për qëllime tregtare ose reklamimi, organizimi i
shfaqjeve të modës për qëllime promovuese, auditimi financiar, shërbimet e regjistrit të
dhuratave, shërbime të agjencisë së eksportit, menaxhim të përkohshëm të biznesit,
faturimin, shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi, shërbime të inteligjencës së tregut,
studime të tregut, marketing, marketing në kuadër të botimit të programeve kompjuterike,
hulumtim të marketingut, shërbime të marrëdhënieve mediatike, modelim për reklamim ose
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promovim të shitjeve, negocim dhe përfundim të transaksioneve tregtare për palë të treta,
negocim të kontratave të biznesit për të tjerët, klipim lajmesh shërbime, rregullimi i
abonimeve në gazeta për të tjerët, makinat e zyrave dhe marrja me qira e pajisjeve, marrja
me qira e pajisjeve të zyrës në ambientet e bashkëpunimit, reklamimi online në një rrjet
kompjuterik, shërbimet e shitjes me pakicë në internet për muzikë dhe filma që mund të
shkarkohen dhe regjistruar, shërbimet e shitjes me pakicë në internet për tonet e zileve që
mund të shkarkohen, sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve, sondazh i opinionit, reklamim në natyrë, menaxhim i jashtëm i administruar për
kompani, shërbime të jashtme ne ndihmë te biznesit, pagesa për klikim reklamim, konsulencë
për menaxhimin e personelit, rekrutim të personelit, marrje me qira të makinerive
fotokopjuese, prezantim i mallrave në median e komunikimit për qëllimet e shitjes me pakicë,
shërbimet e krahasimit të çmimeve, shërbime të prokurimit për të tjerët mbi blerjen e
mallrave dhe shërbimeve për bizneset e tjera, promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes
sponsorizimit të ngjarjeve sportive, testimit psikologjik për zgjedhjen e personelit,
marrëdhëniet me publikun, publikimin e teksteve të publicitetit, marrjen me qira të
materialeve të reklamimit, reklamimin në radio, regjistrimin e komunikimeve dhe të dhënave
me shkrim, shërbime të shitjes me pakicë për vepra arti të ofruara nga galeritë e artit, shkrime
për qëllime reklamimi, optimizim të motorit të kërkimit për promovim të shitjeve / optimizim
të motorit të kërkimit për promovim të shitjeve , shërbime sekretarie, veshje në dritare të
dyqaneve, kërkim për sponsorizim, rregullim abonimesh në shërbime telekomunikuese për
të tjerët, sistemim informacioni në bazat e të dhënave kompjuterike, marketing në shënjestër,
shërbime të regjistrimit të taksave, përgatitje tatimore, shërbime telemarketing, përgjigje
telefonike për abonentë të padisponueshëm, prodhimi i programeve te shitblerjeve nepermjet
telefonit,reklamim televiziv, organizimi i panaireve tregtare, transkriptimi i komunikimeve
[funksionet e zyrës], shtypja, azhurnimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave
kompjuterike, azhurnimi dhe mirëmbajtja e informacionit në regjistra, azhurnimi i material
reklamimi, sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime komerciale ose reklamimi ,
sigurimi i vlerësimeve të përdoruesve për qëllime komerciale ose reklamimi, sigurimi i
rishikimeve të përdoruesve për qëllime komerciale ose reklamimi, marrja me qira e makinave
shitëse, indeksimi në internet për qëllime komerciale ose reklamimi, optimizimi i trafikut të
faqeve në internet , faqja e internetit optimizimi i trafikut,per pergatitjet farmaceutike
sherbim te shperndarjes me shumice, shperndarjen e furnizimet mjekesore, veterinare dhe
sanitare, perpunimi i fjaleve, shkrimi i kurrikulave vitae per te tjeret, shkrimi i rezumeve per
te
tjeret,
shkrimi
i
teksteve
te
publicitetit.
38
Transmetimi i të dhënave;transmetimi i skedarëve dixhitalë dhe postës
elektronike;sigurimi i aksesit të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike;radioja dhe
transmetimi televiziv;transmetimi i videos sipas kërkesës;sigurimi i dhomave të bisedave në
internet dhe forume në internet;shërbimet e telefonit dhe postës zanore;shërbime
telekonferencë dhe video konferencë;sigurimi i aksesit në bazat e të dhënave;marrja me qira
e kohës së qasjes në rrjetet globale kompjuterike;transmetimi i televizionit
kabllor;komunikimet me celular;komunikimet nga terminalet kompjuterike;komunikimet
nga rrjetet me fibra optike dhe komunikimet nga rrjetet me fibra optike;komunikimet me
telegrame;komunikimet me telefon;kompjuter i ndihmuar në transmetimin e mesazheve dhe
imazheve;shërbime të bordit elektronik të buletinit;shërbime telekomunikuese;transmetim
faksimile;marrja me qira e aparateve faksimile;sigurimi i informacionit në fushën e
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telekomunikacionit;sigurimi i dhomave të bisedës në internet;dërgimi i mesazhit;marrja me
qira e aparateve për dërgimin e mesazheve;marrja me qira e modemeve;shërbimet e
agjencive të lajmeve;forume në internet;shërbime radio, telefon ose mjete të tjera të
komunikimit elektronik;transmetimi i radios;komunikimet radio;transmetimi satelitor;marrja
me qira e telefonave inteligjentë;transmetimi i të dhënave;sigurimi i kanaleve
telekomunikuese për shërbimet e teleshopingut;marrja me qira e pajisjeve
telekomunikuese;sigurimi i lidhjeve telekomunikuese në një rrjet global
kompjuterik;shërbimet e rrugëzimit dhe kryqëzimit të telekomunikacionit;shërbime
telekonferencë;shërbime
telegrafike;shërbimet
telefonike;marrja
me
qira
e
telefonave;transmetimi televiziv;transmetimi i skedarëve dixhitalë;transmetimi i postës
elektronike;transmetimi i kartolinave në internet;transmetimi i podkasteve;transmetimi i
telegrameve;sigurimi i aksesit të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike;transmetimi
video sipas kërkesës;shërbime video konferencë;shërbimet e postës zanore;dërgim
mesazhesh;transmetim i mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit;përdorim i
postës elektronike;komunikime me anë të fibrave të rrjeteve optike;transmetimi i të dhënave.
41 Edukim, organizim aktivitetesh, ekspozita kulturore për qëllime edukative, shërbime
biblioteke, publikim librash, publikime elektronike librash dhe gazetash, publikim dhe
shkrim tekstesh shkollore;aktivitete sportive, aktivitete kulturore,aktivitete edukative,
organizimi
dhe
mbajtja
e
konferencave
shkencore,
përkthime.
42 analiza për shfrytëzimin e fushës së naftës, shërbime arkitekturore, konsulencë
arkitekturore, saktesim i veprave te artit, hulumtim bakteriologjik, vëzhgime biologjike,
modelimi i kartës së biznesit, kalibrimi, shërbimet e hartografisë, analiza kimike, vëzhgime
kimike, dhenia me qira e kompjuterave, programim kompjuterik, hartimi i programeve
kompjuterike, marrja me qira e programeve kompjuterike, analiza e sistemit kompjuterik,
modelimi i sistemit kompjuterik, konsulencë për softuer kompjuterik, shërbime të mbrojtjes
së virusit kompjuterik, konsulencë për teknologjinë kompjuterike, konsulencë për sigurinë
kompjuterike, konsulencë në hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike, konsulencë
në fushën e kursimit të energjisë, shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike
në elektronike, shndërrimi i programeve kompjuterike dhe të dhënave përveç konvertimit
fizik, krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve në internet për të tjerët, krijimin dhe hartimin e
indekseve të informacionit të bazuar në faqen web për të tjerët, shërbimet e teknologjisë së
informacionit, konsulencë për sigurinë e të dhënave, dizenjimi i dekorit të brendshëm,
dizenjim i brendshem, zhvillimi i platformave kompjuterike, dixhitalizimi i dokumenteve,
dublikimi i programeve kompjuterike, ruajtja e të dhënave elektronike, monitorimi elektronik
i identifikimit të informacionit personal për të zbuluar vjedhjet e identitetit përmes internetit,
auditimi i energjisë, inxhinieri, shërbime të eksplorimit në fushën e industrisë së naftës, gazit,
vëzhgime gjeologjike, kërkimet gjeologjike, modelimi i arteve grafike, dizajn grafik i
materialeve promovuese, mirëmbajtja e faqeve kompjuterike, dizenjim industrial,
konsulencë për teknologjinë e informacionit, sigurimi i informacionit mbi teknologjinë
kompjuterike dhe programimin përmes një faqe në internet, instalimi i programeve
kompjuterike, konsulencë për sigurinë e internetit, anketimi i tokës, mirëmbajtja e
programeve kompjuterike,vëzhgime mekanike, monitorimi i sistemeve kompjuterike nga
qasja në distancë, monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar prishjet, monitorimi i
sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të paautorizuar ose shkeljes së të dhënave,
rezervimi i të dhënave jashtë faqes, kërkimi i naftës, ofruesit e shërbimeve të jashtme në
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fushën e teknologjisë së informacionit, rikuperimi i të dhënave kompjuterike, hulumtime në
fushën e fizikës, hulumtime në fushën e mbrojtjes së mjedisit, hulumtime në fushën e
saldimit, vëzhgime në fushën e teknologjisë telekomunikuese, vëzhgime në fushën e
ndërtimit të ndërtesave, sigurimi i informacionit shkencor, këshilla dhe konsulencë në lidhje
me kompensimin e karbonit,shërbime laboratorike shkencore,kërkimi shkencor, vëzhgime
shkencore dhe teknologjike në lidhje me hartën e patentave, kërkime shkencore dhe
teknologjike në fushën e fatkeqësive natyrore, sigurimi i motorëve të kërkimit për internet,
pritje serveri, softuer si një shërbim, zhvillimi i programeve kompjuterike në kuadrin e
publikimit të softuereve, stilimi, anketimit dhe kryerja e studimeve teknike të projektit,
shkrimi teknik, vëzhgime teknologjike, konsulencë teknologjike, konsulencë e teknologjisë
telekomunikuese, testimi i materialit, azhurnimi i programeve kompjuterike, analiza e ujit,
marrja me qira e serverave në internet, konsulencë për krijimin e faqeve në internet.

(210) AL/T/ 2020/913
(220) 05/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhe; e zeze.
(732) OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Avenue, #100 White Plains, N.Y. 10601, USA, US
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane
(511)
4
Qirinj
9 Pajisje për sytë, konkretisht, syze optike, skelete dhe lente për syze dielli dhe syze optike
si dhe aksesorë për syze, konkretisht, kuti dhe mbajtëse, helmeta mbrojtëse; USB bosh;
bilbila sinjalizues; bilbila sporti; bilbila alarmi; kompas magnetik; kompas matës; busulla;
maskë për mbrojtjen e fytyrës jo për qëllime mjekësore; maskë për mbrojtje nga pluhurat;
çanta lap-topi; mëngë dhe kasa mbajtëse; kasa; mbrojtës; pajisje mbajtëse për përdorim me
dorë i pajisjeve elektronike digjitale, konkretisht i, telefonave inteligjentë, tabletë, pajisje të

Buletini i Pronësisë Industriale

20

lëvizshme për të luajtur muzikë dhe video; doreza për stërvitje/biçikleta; mbajtëse qendrore
dhe mbajtëse për makinë për pajisje elektronike si, telefona inteligjentë, tabletë, pajisje për
të
luajtur
muzikë
apo
video;
kuti
për
kufjet;
10 Maska higjenike për qëllime mjekësore; Maska terapeutike për fytyrën; Maskat e modës
të cilat janë maska hijgenike për mbrojtje nga infeksione virale; Aparate masazhesh për
masazh të fytyrës; Aparate masazhesh për sytë; Aparate masazhi për përdorim personal;
aparate kozmetike të cilat përdorin ultratingujt për kryerjen e procedurave estetike të trajtimit
të
lëkurës.
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.
34 Tavëll, çakmakë cigaresh, çakmakë purosh, shkrepëse, llullë/çibuk cigaresh pa tym,
cigare elektronike, mbajtëse cigaresh, filtra cigaresh, lullë/ çibuk duhani, prerëse puro, kutitë
e duhanit me thithje, kuletë e duhanit, kutitë e cigareve dhe pajisje të ndryshme për
llulla/çibuk, konkretisht pastrues për llulla/çibuk dhe letër thithëse për llulla/çibuk

(210) AL/T/ 2020/914
(220) 05/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhe; e zeze.
(732) OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Avenue, #100 White Plains, N.Y. 10601, USA, US
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane
(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
deodorant, sapun kundër djersës; Locion për përkujdesin e lëkurës; Kundra dejrsë;
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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.
4 qirinj

(210) AL/T/ 2020/915
(220) 05/11/2020
(540)

(551) Marke figure/fjale
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
(526 ) "HAVANA", "CUBA"
(591) Portokalli, e verdhe, kafe, e zeze, e kuqe.
(732) CORPORACIÓN HABANOS S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea de Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, Cuba,
CU
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 34 duhan dhe zevendesuesa duhani; cigare dhe puro, artikuj duhanpirësish, përfshirë
tavlla duhani, prerësa purosh, kuti shkrepesesh, kuti purosh, shkrepse.
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(210) AL/T/ 2020/940
(220) 17/11/2020
(540)

OFF
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) OFF-WHITE LLC
360
Hamilton
Avenue,
#100
White
Plains,
N.Y.
10601,
US
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane
(511) 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.
34 Tavëll, çakmakë cigaresh, çakmakë purosh, shkrepëse, llullë/çibuk cigaresh pa tym,
cigare elektronike, mbajtëse cigaresh, filtra cigaresh, lullë/ çibuk duhani, prerëse puro, kutitë
e duhanit me thithje, kuletë e duhanit, kutitë e cigareve dhe pajisje të ndryshme për
llulla/çibuk, konkretisht pastrues për llulla/çibuk dhe letër thithëse për llulla/çibuk
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(210) AL/T/ 2020/975
(220) 24/11/2020
(540)

(551) Marke figure/fjale
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
(526 )
(591)
(732) Zhejiang Rifeshow Cosmetics Co., Ltd.
No.67 Dashi Road, Fotang Town, Yiwu City, Zhejiang, CHINA, CN
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 3 Parfume; vajra esencialë; kozmetikë; peceta të lagura me një preparat pastrues;
pastrues duarsh [preparate për pastrimin e duarve]; shampo; locione për dush; buzëkuq;
pudër make-up; locion trupi; krem për fytyrë; ton ngjyrues për sytë; pastrues për fytyrën;
maska bukurie; preparate për larjen e rrobave.

(210) AL/T/ 2020/983
(220) 25/11/2020
(540)

PICCOLO
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Sara Hoxha
Ambasador
3,
Rruga
(740) As. Av. Xhesilda Balashi

"Dervish

Hima",

Ap

15/5,

AL

Buletini i Pronësisë Industriale

24

Rruga "Shyqyri Berxolli', Pallati Intercoast (afer Gjykates se Larte), Shkalla A, Kati 3, Suite
9B, Kodi Postar 1001, Njesia Bashkiake Nr.10, Tirane, Shqiperi.
(511) 25 Të brendshme për fëmijë ;Sandale për banjo;Pantofla për banjo;Kapele banje
;Rroba banjo ;Rroba plazhi ;Këpucë plazhi ;Rrip ;Beretë ;Gushore, jo letre ;Gushore me
mëngë, jo letre ;Cizma ;Fustan ;Këpucë futbolli ;Pupa, jo të ngrohura elektrikisht ;Gjysmë
çizma ;Kapele ;Fjongo ;Xhaketa ;Triko ;Pelerina ;Pallto fëmijësh ;Pizhama;Shaje/shall
;Këmisha ;Bluza me mëngë të shkurtra ;Corape ;Triko/pulovër ;Body ;Të brendshme.
43 Shërbim bar;Shërbim kafene ;Shërbime snack-bar.

(210) AL/T/ 2020/984
(220) 25/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhe; gri.
(732) Sara Hoxha
Ambasador
3,
Rruga
"Dervish
Hima",
Ap
15/5,
AL
(740) As. Av. Xhesilda Balashi
Rruga "Shyqyri Berxolli', Pallati Intercoast (afer Gjykates se Larte), Shkalla A, Kati 3, Suite
9B, Kodi Postar 1001, Njesia Bashkiake Nr.10, Tirane, Shqiperi.
(511) 25 Të brendshme për fëmijë;Sandale për banjo;Pantofla për banjo;Kapele banje;Rroba
banjo ;Rroba plazhi ;Këpucë plazhi ;Rrip ;Beretë ;Gushore, jo letre ;Gushore me mëngë, jo
letre ;Cizma;Fustan ;Këpucë futbolli ;Pupa, jo të ngrohura elektrikisht ;Gjysmë çizma
;Kapele ;Fjongo ;Xhaketa;Triko ;Pelerina ;Pallto fëmijësh ;Pizhama ;Shaje/shall ;Këmisha
;Bluza me mëngë të shkurtra ;Corape ;Triko/pulovër ;Body ;Të brendshme.
43 Shërbim bar;Shërbim kafene ;Shërbime snack-bar.
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(210) AL/T/ 2020/986
(220) 25/11/2020
(540)

JENGA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Pokonobe Associates
3435 Ocean Park Blvd, #107-75 Santa Monica, CA
90405 U.S.A. , US
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019
(511) 9 Software lojerash, video lojera te cilat mund te shkarkohen, video lojera
kompjuterike, lojera kompjuterike qe mund te shkarkohen, software lojerash kompjuterike,
programe lojerash kompjuterike, programe lojerash kompjuterike te shkarkuara permes
internetit [software], software lojerash per tu perdorur me leve video lojerash.
28 Lojera, lojera ndertuese, lojera sallonesh, lojera ne natyre, lojera formuese, lojera
tavoline, lojera me letra, lojera me enigma, lodra, lojera, artikuj sportive, pajisje per lojera
kompjuterike, lojera elektronike dore.

(210) AL/T/ 2020/995
(220) 27/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) GROUP
(591)
(732) ''HEKTA GROUP'' SHPK
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Fier Mbrostar Mbrostar Mbrostar Ura, Zona Kadastrale nr.2636, Nr. Pasurie 35/10, Shqipëri,
AL
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 35 Shërbime reklamimi; shërbime të menaxhimit, organizimit dhe administrimit të
biznesit; funksione zyre; shërbime të administrimit tregtar të licensimit të mallrave dhe
shërbimeve të të tjerëve; shërbime të demonstrimit të mallrave; shërbime të agjensive të
import-eksportit; shërbime të studimit të tregut; shërbime marketing-u; shërbime të kërkimit
të tregut; shërbime të modelimit për reklamim ose qëllime promocionale; shërbime të
negocimit dhe përfundimit të transaksioneve tregtare për palë të treta; shërbime të reklamimit
online në një rrjet kompjuterik; shërbime të ofrimit të një tregu online për blerës dhe shitës
të mallrave dhe shërbimeve; shërbime të marrëdhënieve me publikun.
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(210) AL/T/ 2020/371
(540) PAMPERS HARMONIE
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202, US, US
(151) 30/12/2020
(180) 22/05/2030
(111) 21197
(300)
(510) 3 5,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/406
(540) RECY CLEAN
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, New York 10022, USA, US
(151) 30/12/2020
(180) 29/05/2030
(111) 21195
(300)
(510) 21,
(526) CLEAN
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati
Gener
2,
Shk.

(210) AL/T/ 2020/462
(540) PALMOLIVE
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, New York 10022, USA , US
(151) 30/12/2020
(180) 11/06/2030
(111) 21196
(300)
(510) 5,

C,

Nr.21/1,

Tirane
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(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil

Rada,

Pall.Gener

2,

Shk.
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C,

Nr.21/1,

Tirane

(210) AL/T/ 2020/469
(540) ALBA-2000
(732) ALBA-2000 SHPK
Rruga Dibres, Nr.302, Tirane, AL
(151) 30/12/2020
(180) 11/06/2030
(111) 21199
(300)
(510) 6, 21, 26, 31, 37, 39, 43 45,
(526) Agjenci sherbime funerale; Tirane-Albania, 2000
(591) -blu; portokall; e zezë; bezhë;
(740) Arbian DEDEJ
Rruga Dibres, Nr.302, Tirane

(210) AL/T/ 2020/474
(540) Mr.Courier YOU CALL, WE DRIVE
(732) Mr.Courier Shpk
Rruga Pandi Dardha, Pasuria Nr. 7/196/ND-N1, Volum 28, Fq 53, Tirane - Shqiperi., AL
(151) 30/12/2020
(180) 15/06/2030
(111) 21198
(300) 302019000023508 03/04/2019 IT
(510) 35, 36, 39 45,
(526) Courier
(591) -blu; e kuqe; gri
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja e, Kati 2, Ap 4
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( 210 ) AL/T/ 2018/325
(540)

( 732 ) DHIMITRA SHPK
6010 Gjirokaster, Dropulli i Poshtem Dervician. Shqiperi, AL
( 591 ) -E kuqe; e verdhë; kafe; e bardhë
( 740 ) Glogor STAVRO
Rr.Mihal Popi, Nd.2 H.6, Ap.4, Njesia Administrative 5, 1022. Tirane
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2018/690
(540)

( 732 ) Shpetim Çaka
Durres Durres DURRES Rrashbull, Rruga NacionaleRrashbull-Durres, Km.1, Zona
Kadastrale 3215, Godine menr. Pasurie 35/12, AL
( 591 ) -Gri; portokalli
( 740 ) Shpetim Çaka
Rruga Nacionale Rashbull-Durrës
( 511 )
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( 210 ) AL/T/ 2018/940
(540)
VORTEX
D
( 732 ) ALBA SHA
MAGAZINA PRANE URES,DAMJANFORTUZAJ, VAQARR, TIRANE, AL
( 591 ) ( 740 ) GANI HODA
ALBA sh.a/Magazina pranë urës, Damjan, Fortuzaj, Vaqarr, Tiranë
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2018/1021
(540)

( 732 ) Altin Allmuça
Njësia 5, Rruga Gjikë Kuqali, Godina Nr.34/1, Hyrja 2, Ap Nr.14, Tiranë, AL
( 591 ) -Kafe e celur; lejla e lehtë; e bardhë; lejla e errët
( 740 ) Altin Allmuça
Njësia 5, Rruga Gjikë Kuqali, Godina Nr.34/1, Hyrja 2, Ap Nr.14, Tiranë
( 511 )
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