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Kodet INID dhe minimumi i  kërkuar për identifikimin e të dhënave bibliografike lidhur me:  

  

Markat.  

111. Numri i  regjistrimit të markës.  

151. Data e regjistrimit.  

180. Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes.  

210. Numri i kërkesës.  

220. Data e depozitimit të markës.  

300. Prioriteti.  

511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve. 

526. Elementet e Pambrojtur  te Markes 540. 

Riprodhimi i  markës.   

554. Marke trepërmasore.  

510. Lista e mallrave dhe  shërbimeve.  

591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës.  

551. Markë kolektive.  

731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 732. 

Emri dhe adresa e pronarit të markës.  
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Kodet e shteteve  
Afghanistan / Afganistani                  AF  

Albania / Shqipëria                    AL  

Algeria / Algjeria                    DZ  

Angola / Anguila                    AI  

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud             AG  

Argentina / Argjentina                  AR  

Aruba / Aruba                     AW  

Australia / Australia                   AU  

Austria / Austria                    AT  

Bahamas / Bahamas                   BS  

Bahrain / Bahrein                    BH  

Bangladesh / Bangladeshi                  BD  

Barbados / Barbados                   BB    

Belarus / Bjellorusia                   BY    

Belgium / Belgjika                    BE  

Belize / Belice                    BZ  

Benin / Benin                     BJ  

Bermuda / Bermuda                   BM  

Bhutan / Bhutan                    BT  

Bolivia / Bolivia                    BO  

Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina             BA  

Botswana / Botsvana                   BW  

Bouvet Islands / Ishujt Buver                BV  

Brazil / Brazili                    BR  

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem              BN  

Bulgaria / Bullgaria                   BG  

Burkina Faso / Burkina Faso                 BF  

Burma / Burma                    MM  

Burundi / Burundi                    BI  

Cambodia / Kamboxhia                  KH  

Cameroon / Kameruni                  CM  

Canada / Kanada                    CA  

Cape Verde / Kepi i Gjelbër                 CV  

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                KY  

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore         CF  

Chad/ Cadi                      TD 

Chile / Kili                      CL  

China / Kina                     CN     

Colombia / Kolumbia                   CO  

Comoros / Komoros                   KM  

Congo / Kongo                    CG  

Cook Islands / Ishujt Kuk     

Costa Rica / Kosta Rika                  CR  

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte                CI  
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Croatia / Kroacia                    HR  

Cuba / Kuba                     CU  

Cyprus / Qipro                    CY  

Czech Republic / Republika Çeke                CZ  

Denmark / Danimarka                          DK  

Djibouti / Xhibuti                                                                    DJ 

Dominika / Domenika        DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane  DO  

Ecuador / Ekuadori          EC  

Egypt / Egjipti          EG  

El Salvador / El Salvadori                  SV  

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale              GQ  

Erintrea / Erintrea                    ER  

Estonia / Estonia                    EE  

Ethiopia / Etiopia                    ET  

Falkland Islans / Ishujt Malvine                FK  

Fiji / Fixhi                      FJ  

Findland / Findland                   FI  

France / Franca                    FR  

Gabon / Gaboni                    GA  

Gambia / Gambia                    GM  

Georgia / Gjeorgjia                    GE  

Germany / Gjermania                   DE  

Ghana / Gana                     GH  

Giblartar / Gjibraltari                   GI  

Greece / Greqia                    GR 

Grenada / Granada                    GD  

Guatemala / Guatemala                  GT  

Guinea / Guinea                    GN  

Guinea Bissau / Guinea Bisao                GW  

Guyana / Guajana                    GY  

Haiti / Haiti                      HT  

Honduras / Hondurasi                  HN  

Hong Kong / Hong Kongu                  HK  

Hungary / Hungaria                   HU  

Iceland / Islanda                    IS  

India / India                      IN  

Indonezia / Indonezia                   ID 

Iran / Irani                      IR 

Iraq / Iraku                      IQ  

Ireland / Irlanda                    IE  

Israel / Israeli                     IL  

Italy / Italia                      IT  

Jamaica / Xhamaika                   JM  

Japan / Japonia                    JP  

Jordan / Jordania                    JO  

Kazakhstan / Kazakistani                  KZ  
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Kenya / Kenia                     KE  

Kiribati / Kiribati                    KI  

Korea / Korea                     KR  

Kyrguzstan / Kirgistan                  KG  

Kwait / Kuvaiti                    KW  

Laos / Laosi                     LA  

Latvia / Letonia                    LV  

Lebanon / Libani                    LB 

Lesotho / Lesoto                                                                    LS 

Liberia / Liberia          LR 

Macau / Makau          MO  

Madagascar / Madagaskari        MG  

Malawi / Malavi          MW  

Malaysia / Malaizia                   MY  

Maldives / Maldives                   MV  

Mali / Mali                      ML  

Malta / Malta                     MT  

Marshall Islands / Ishujt Marshall                MH 

Mauritania / Mauritania                  MR  

Mauritius / Mauritius                   MU  

Mexico / Meksika                    MX 

Monaco / Monako                    MC 

Mongalia / Mongolia                            MN  

Montserrat / Montserrati                  MS  

Morocco / Maroku                    MA  

Mozambique / Mozambiku                 MZ  

Myanmar / Myanmar                   MM  

 Namibia / Namibia                            NA  

Nauru / Nauru                     NR  

Nepal / Nepal                     NP  

Netherlands / Hollanda                  NL  

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze              AN  

New Zealand / Zelanda e Re                 NZ  

Nicaragua / Nikaragua                  NI  

Niger / Nigeri                     NE  

Nigeria / Nigeria                    NG  

Norway / Norvegjia                   NO  

Oman / Omani                    OM  

Pakistan / Pakistani                    PK  

Palau / Palau                     PW  

Panama / Panamaja                    PA  

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re              PG  

Paraguay / Paraguai                   PY  

Peru / Peruja                     PE  

Philippines / Filipine                   PH  

Poland / Polonia                    PL  

Portugal / Portugalia                   PT  
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Qatar / Katari                     QA  

Republik Of Moldova / Republika e Moldavise            MD  

Romania / Rumania                   RO  

Russian Federation/Federata Ruse                RU  

Rwanda / Ruanda                    RW  

Saint Helena / Shen Helena                 SH  

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis             KN  

Saint Lucia / Shen Lucia                  LC  

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet       VC  

Samoa / Samoa                    WS  

San Marino / San Marino                          SM  

 Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe                                                            ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali          SN  

Seychelles / Sejshellet                                                                 SC  

Sierra Leone / Sierra Leone                                                                            SL  

Singapore / Singapori                   SG  

Slovakia / Sllovakia                   SK  

Slovenia / Sllovenia                   SI  

Solomon Islans / Ishujt Solomone                SB  

Somalia / Somalia                    SO  

South Africa / Afrika e Jugut                 ZA  

Spain / Spanja                     ES  

Sri Lanka / Sri Lanka                   LK 

Sudan / Sudani                    SD  

Suriname / Surinami                   SR  

Swaziland / Shvacilandi                  SZ  

Sweden / Suedia                    SE  

Switzerland / Zvicra                   CH  

Syria / Siria                      SY  

Taiwan / Taivani                    TW  

Thailand / Tailanda                    TH  

Togo / Togo                     TG  

Tonga / Tonga                    TO  

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako            TT  

Tinisia / Tunizia                    TN  

Turkey / Turqia                    TR  

Turkmenistan / Turkmenistani                TM  

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko            TC  

Tuvalu / Tuvalu                    TV  

Uganda / Uganda                    UG  

Ukraine / Ukraina                    UA  

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe          AE  

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar              GB  

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise       TZ  

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes        US  

Uruguay / Uruguai                    UY  
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Uzbekistan / Uzbekistani                  UZ  

Vanuatu / Vanuatu                    VU  

Vatican / Vatikani                    VA  

Venezuela / Venezuela                  VE  

Vietnam / Vietnami                   VN  

Virgin Islands / Ishujt Virxhin                VG  

Yemen / Jemeni                    YE  

Yugoslavia / Jugosllavia                  YU  

Zaire / Zaireja                     ZR  

Zambia / Zambia                    ZM  

Zimbabwe / Zimbabve                  ZW  
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(210)  AL/T/ 2020/205 

(220)  10/03/2020 

(540)   

Tirana Connectivity Forum 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Tirana, Forum 

(591)   

(732)  Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim 

Rr. Milto Tutulani, Nd. 6, Hyrja 8/ 3 & 4, TIRANË, 1019, AL 

(740) Lorela Marku 

Rr. Milto Tutulani, Nd. 6, Hyrja 8/ 3 & 4, TIRANË 

(511) 41   akademi [edukim]; organizimi dhe zhvillimi i kolegiumeve; organizimi dhe 

zhvillimi i konferencave; organizimi dhe zhvillimi i kongreseve; organizimi i shfaqjeve per 

arsye edukative dhe kulturore; transferim i njohurime [trajnime] 

organizimi dhe zhvillimi i seminareve; publikimi i librave; organizimi dhe drejtimi i 

simpoziumeve; publikimi i teksteve te ndryshme nga tekstet publicitare  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/312 

(220)  17/04/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Multishop.al 

(591)  e kuqe; e bardhë; 

(732)  Magazina e Ofertave 

Lagjia Nr.14, Rruga "Ish Kenetes", Godina nr.pasurie 1/565, Durrës, AL 

(740) Moreno Malevi 



 Buletini i Pronësisë Industriale  11 

  

Blloku "1 Maji", Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë 

(511) 35  Prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë;sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;ndihmë 

për menaxhimin e biznesit;konsulencë për menaxhimin e biznesit;konsulencë për 

organizimin e biznesit;menaxhimin e biznesit të hoteleve;promovimin e shitjeve për të 

tjerët;organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese;organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese;demonstrim i mallrave;dizenjimi i 

materialeve reklamuese;shpërndarjen e materialit reklamues;shërbimet e ekspozimit për 

qëllime reklamimi;studime tregu;reklamim / publicitet;shërbimet e agjencisë së reklamave / 

shërbimet e agjencive publicitare;Dhenie me qira e hapësirave reklamuese;shërbime 

këshillimore për menaxhimin e biznesit;konsulencë profesionale të biznesit;informacion mbi 

biznesin;informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe 

shërbimeve;shërbime të ndërmjetësimit komercial;shërbimet e lobimit komercial;hulumtim 

marketingu;marketing;modelim për reklamim ose promovim të shitjeve;marrëdhëniet me 

publikun;dhenie me qira materiale publicitare;shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e 

mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];asistencë për menaxhim komercial apo 

industrial;sigurimin e informacionit të biznesit nëpërmjet një faqe online (web site)  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/356 

(220)  14/05/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) TECHNO; PAINTS; colors for your life 

(591)  e bardhë; blu; e verdhë 

(732)  ZEUS-Al SHPK 

Fier Fratar Komuna Fratar, Mallakaster, Prane Shkolles 8-vjecare Gjok Doçi, AL 

(740) Aleksandra Mecaj 

Rruga Reshit Çollaku, Pall. Shallvareve, Shk.5, Ap, 70/4, Tirane 

(511) 2  Ngjitësa për bojra;Bojra alizarin;Bojra alumini;Pluhur alumini për bojatisje;Bojra 

aniline;Fasha kundra gërryerjes;Preparate kundra gërryerjes;Bojra kundra molpesjes;Graso 
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kundra ndryshkut;Vajra kundër ndryshkut;Preparate kundra ndryshkut;Preparate kundra 

nxirjes së metaleve;Bojra asbesti;Auramine;Bojra baktericidale;Balsami i 

Kanadase;Ngjyrues birre;Preparate lidhëse për bojra;Vernik bitumi;Llak i zi;Ngjyrues ose 

bojra të zeza;Ngjyrues ose bojra blu;Ar i çelët për qeramika;Platin i celët për 

qeramika;Pluhur bronxi;Llakëra ngjyrë bronxi;Karbon i zi [pigment];Ngjyrues ose bojra të 

kuqe;Bojra qeramike;Nënshtresa të karkasave të automjeteve;Ngjitëse të karkasave të 

automjeteve;Veshje për mbulimin e shajakut [bojra];Veshje [bojra];Oksid kobalti 

[ngjyrues];Ngjyruesa;Ngjyruesa ushqimor;Ngjyrues për birrat dhe pijet;Kopal;Vernik 

kopal;Katran për mbrojtjen e drurit;Bojëra tempera;Ngjyra;Lëndë ngjyruese;Ngjyrë 

druri;Ekstrakte ngjyrë druri;Smalto për ngjyrosje;Llak [verniqe];Bojë për gdhendje;Bojra 

kundra zjarrit;Fiksues për bojrat e ujit;Llustra [bojra, llaqe];Llak kaucuku;Llullaq 

[ngjyrues];Bojë për lëkurë dhe për veshje lëkure;Bojë për printim;Bojë [toner] për 

fotokopje;Llaqe;Hollues llaqesh;Veshje anti-grafite [ngjyra];Bojra;Pastë 

argjendi;Pigmente;Ndezësa ngjyre;Shafran [ngjyrues];Gomallak;Bojë këpucësh;Sikativë 

[agjent boje] për ngjyra;Blozë [ngjyrues];Shqemë për verniqe;Trashësa për bojra;Hollues për 

llaqe;Hollues për bojra;Verniqe;Dru i verdhë [ngjyrues]  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/616 

(220)  04/08/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) SPORTS ASSOCIATION TIRANA, CENTER, ELEMENTI FIGURATIV I 

SHQIPONJES 

(591)  e kuqe; e zezë; e bardhë 

(732)  TIRANA MMA CENTER 

Rruga "Qemal Stafa", Nr. 39, Tiranë, Shqipëri., AL 

(740) Sara Banushi 
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Frost & Fire Consulting sh.p.k, Rr."Papa Gjon Pali II", Qëndra e Biznesit ABA, kati 14, zyra 

1401, Tiranë, Shqipëri. 

(511) 25  veshje;veshje sportive;këpucë sportive;fanella sportive;t-shirte;bluza 

sportive;veshje gjimnastike;kapele;aksesorë sporti: veshja e uniformës për performancën 

sportive (kimono), atlete.  

28  Artikuj të ndryshëm për sporte dhe lojëra: topa, doreza, rrjeta.  

41  Shërbime edukimi të personave;shërbime që kanë të bëjnë me zbavitjen dhe argëtimin e 

personave;stërvitje;trajnime;shërbime stërvitore;instruksione gjimnastikore;organizim i 

kompeticioneve sportive;edukim fizik;ofrim i ambienteve sportive;dhënie me qira i pajisjeve 

sportive;dhënie me qira i terreneve sportive;  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/676 

(220)  26/08/2020 

(540)   

 

 

 

(551) Marke figure/fjale 

(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 ) Albania 

(591)  e kuqe; e zezë; e bardhë 

(732)  Easy Albania shpk 

Rruga Migjeni, Zona Kadastrale 3866, Kashar, Yzberisht, Tirane, AL 

(740) Albana Laknori  

Rr.Muhamet Deliu, Pall. Ndregjoni, Apt.36,Tirane,Shqiperi 

(511) 35   organizimi i panaireve tregtare; reklamim/publicitet; menaxhimin e biznesit dhe 

konsulencë shoqerish tregtare; shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; negocimi 

dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimi i kontratave të biznesit 

për të tjerët.  
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(210)  AL/T/ 2020/741 

(220)  17/09/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  gri; e kuqe; e bardhë 

(732)  ERİKOĞLU ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Merkezefendi Mahallesi 438 Sokak No:11 Merkezefendi Denizli, TR 

(740) Gazmir Isakaj 

Rruga "Petro Nini Luarasi", Ndërtesa 22, hyrja 17, ap.28, Tiranë 

(511) 35  Ofrim tregu on-line për blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve;bërja bashkë, 

për dobinë e të tjerëve, të produkteve kimike për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, 

si dhe në bujqësi, kopshtari dhe pylltari, përgatitje për zbardhim dhe lëndë të tjera për 

përdorim në lavanderi, përgatitje për pastrim, shkëlqim dhe fërkim, sapunë, parfumeri, vajra 

esencialë, produkte kozmetikë, locionë për flokë, pasta dhëmbësh, shkëlqyesa protezash, 

xhelra për zbardhim protezash, larësa goje, jo për qëllime mjeksore, përgatitje për shkëlqim 

për lëkurë, vinil, gurë, metal dhe dru, përgatitje farmaceutike, përgatitje mjeksore, përgatitje 

veterinare, larësa mjeksorë të syve, pulla për në sy për qëllime mjeksore, përgatitje sanitare 

për qëllime mjeksore, peshqirë sanitar,  peceta sanitare,  mbushje sanitare, tampon sanitarë, 

mbathje të gjata sanitare deri në gju, pelena për bebe, pelena për mosmbatje urine, pelena për 

kafshë shtëpiake, ushqime dhe lëndë dietike të përshtatura për përdorim mjeksor dhe 

veterinar, ushqim për bebe, shtesa dietike për njerëz dhe kafshë, bimë medicinale, ekstrakte 

bimorë për qëllime mjeksore, çajra bimorë për qëllime mjeksore, leukoplastë, material për 

fashatim, material për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar, dezinfektantë, antiseptikë, sapun 

dezinfektant, sapun antibakterial, sapun mjeksor, larësa duarsh antibakterialë, detergjentë për 

qëllime mjeksore, tretësira për lente kontakti, përgatitje për asgjesim parazitësh, 

këpurdhëvrasës, herbicide, brisqe, vegla dore për bërje të flokëve me onde,  aparatura për 

tatu, komplete manikyri, komplete pedikyri,  pajisje depilimi, elektrike dhe jo-elektrike,  

termometra, jo për qëllime mjeksore, mikroskopë, aparatura dhe instrumenta për kërkim 

shkencor në laboratorë, aparatura dhe instrumenta për regjistrim, transmetim, riprodhim ose 

përpunim të zërit, figurave ose të dhënave, kamera, aparate fotografike, aparate për regjistrim 

video, kompjetra, kompjutera tavoline, kompjutera tablet, orë inteligjente, syze inteligjente, 
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media e regjistruar dhe e shkarkueshme, softuerë kompjueterikë, pajisje të shpëtimit të jetës, 

veshje për mbrojtje kundra zjarrit, veshje për mbrojtje kundra aksidenteve, veshje speciale e 

bërë për laboratorë, veshje speciale për dhoma operacioni, syze, syze dielli, zinxhirë për syze, 

gajtanë për syze, lente për syze, skeletë për syze,  kuti për syze, lente kontakti,  enë mbajtëse 

për lente kontakti, lente dytësore, lente korrigjimi, xhama optikë, lupa, alarme, magnetë 

zbukurues, metronome, aparatura dhe instrumenta kirurgjikalë, aparatura dhe instrumenta 

mjeksorë, aparatura dhe instrumenta dentarë, aparatura dhe instrumenta veterinarë, orendi 

bërë kryesisht për qëllime mjeksore, kolltukë për qëllime mjeksore ose dentare, dyshekë ajri 

për qëllime mjeksore, tavolina për operacione,  gjymtyrë artificiale, sy artificialë, dhëmbë 

artificialë, artikuj ortopedikë, fashatime mbështetëse dhe veshje special për qëllime 

mjeksore, veshje shtrënguese, çorapë për variçe, këmisha force, këpucë ortopedike, materiale 

qepje, pajisje terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për të paaftët, rrobë e gjatë për 

ekzaminim pacienti, çarçafë sterilë për kirurgji, aparatura për masazh, aparatura, pajisje dhe 

artikuj për gjidhënëse foshnjash, aparatura, pajisje dhe artikuj për aktivitet seksual, shishe 

për bebe, biberonë për shishe ushqimi, byzylykë për qëllime mjeksore, rrathë anti-

reumatizëm, mbushje e ngrohur elektrikisht për qëllime shtëpiake, jastëkë të ngrohur 

elektrikisht për qëllime shtëpiake, batanije të ngrohura elektrikisht për qëllime shtëpiake, 

ngrohëse shtrati, ngrohëse këmbësh, borsë për ujë të nxehtë, çorapë të ngrohur elektrikisht, 

spraj për qëllime të mbrojtjes personale, letër, kartonë, letër dhe kartonë për paketim dhe 

amballazhim, peceta tavoline prej letre, shami prej letre, letra banjoje, peshqirë prej letre, 

peshqirë fytyre prej letre, grykashkë për bebe prej letre, mbulesa tavoline prej letre, shtroje 

tavoline prej letre, zbukurime prej letre, tabakë plastikë, cipa të holla dhe qese për 

mbështjellje dhe paketim, materiale të printuara, material për libërlidhje, fotografi, postera, 

artikuj për shkrim, materiale udhëzues dhe mësimdhënie, krëhëra dhe furça dhëmbësh 

elektrike dhe jo-elektrike, fill dentar, temjanica, spraj për parfumë, pajisje për shpërndarje 

parfumi, pajisje për heqjen e make-up, pufka pudre, kuti tualeti, pëlhura tekstili të endura ose 

jo të endura, tekstile dhe mallra tekstili për përdorim shtëpiak, të linjta për shtëpi, perde, 

mbulesa krevati, çarçafë (tekstil), këllëfë jastëku, batanije, jorganë, peshqirë, peshtemal 

(peshqir tradicional Turk), flamuj, flamuj sinjalizues, etiketa prej tekstili, thasë fjetje për 

kamping, batanije pelenë, veshje, këpucë-sandale, kapele, rrobë banje, pantofla banje, 

sandale për banjë, kostume banje, kapele për dysh, pije energjike, pije për sport të pasuruar 

me proteina, duke bërë të mundur që klientët ti shikojnë dhe blejnë me komoditet këto mallra, 

shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

përmes makinave automatike të shitjes, katalogëve me porosi nëpërmjet postës ose nëpërmjet 

medias elektronike, për shembull, përmes faqeve web ose programave televizive të blerjes  

44  Shërbime mjeksore, shërbime të qendrës së kujdesit, shërbime spitalore, shërbime të 

klinikës mjeksore, dhënie me qira të pajisjeve mjeksore, asistencë mjeksore, shërbime të 

depistimit mjeksor për qëllime diagnostikimi dhe trajtimi ofruar nga laboratorët mjeksorë, 

shërbime të shtëpisë së të moshuarve, këshillim farmaceutik, kirurgji plastike, shërbime të 

bankës të indeve njerëzorë, shërbime të bankës së gjakut, shërbime të mjeksisë alternative, 

shërbime stomatologjike, shërbime të bankës së syve, shrëbime të okulistit, ekzaminim 

mjeksor të syve, shërbime mjeksore për diagnostikim dhe trajtim të çrregullimeve të syve,  

shërbime të kirurgjisë me lazer në sy,  shërbime të këshillimit mjeksor në fushën e shëndetit 

personal,  implantim floku, këshillim shëndetësor, shërbime hospitalizimi, përgatitje recetash 

nga farmacistë, shërbime psikologu, shërbime telemjekësie, shërbime terapie;  kujdes 
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higjenik dhe bukurie për qeniet njerëzore, shërbime të solarit; shërbime veterinarie; kujdes 

higjienik dhe bukurie për kafshët; shërbime bujqsore, kopshtarie dhe pylltarie, dizenjim 

peisazhi.   

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/784 

(220)  23/09/2020 

(540)   

VIFNUEL 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889 USA, US 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pall. gener 2, Shk.C, Nr.2/1, Tirane 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/790 

(220)  25/09/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PITTSBURGH PAINTS 

(591)  e kuqe; portokalli; e verdhë; e gjelbër; blu; vjollcë 
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(732)  PPG Architectural Finishes, Inc. 

One PPG Place, City of Pittsburgh, State of Pennsylvania 15272, United States, US 

(740) Krenar Loloçi 

Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri 

(511) 2  Bojra dhe shtresa boje të llojit ngjyrosës; përbërje të shtresave të bojës të llojit bojë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/851 

(220)  16/10/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) TIRANA 

(591)  Njyra blu e erret, njyra bojeqielli, ngjyra e bardhe, ngjyra e zeze. 

(732)  Arbër Hajdari 

Tirane Vore ,Tirana Business Park, Rruga e Rinasit, Ndërtesa Nr.7, AL 

(740) Kristi Dhimitri 

Rruga Muhedin Llagani, Ndertesa 2, H.19, Ap.21, Njesia Bashkiake nr.7 

(511) 35  Reklamim; Sherbimi per agjensite e raklamave; Reklamimi nepermjet kerkesave 

nga emaili; Sigurimi i informacionit te biznesit nepermjet website; Promovimi i mallrave; 

Zhvillimi i koncepteve te marketingut; Marketing permes emaileve; Sherbimi i 

paraqitjes/pozicionimit/perzgjedhjes se hapesires ne web per qellime marketingu; Reklamim 

online nepermjet rrjetit kompjuterik; Pagesa per numrin e klikimeve; Publikimi i teksteve 

publicitare; Promovimi i shitjeve per te tretet; Optimizimi i menyrave te kerkimit per 

promovimin e shitjeve; Reklamimi ne targetgrup.  
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(210)  AL/T/ 2020/905 

(220)  02/11/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) klinika, dentare 

(591)  bojeqielli 

(732)  Irida Cenolli 

Njesia bashkiake nr.1, rruga Petro Nini Luarasi, objekt me nr.pasurie 35/1, kati i pare., AL 

(740) Irida Cenolli 

Rruga Todi Shkurti Nr.82, Njesia Bashkiake nr.1 Tirane 

(511) 44  shërbimet e stomatologjisë  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/961 

(220)  19/11/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Turkeze, bezhe, e bardhe. 
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(732)  Fieralda Dardha 

Rr. ''Arkitekt Sinani'', Pallati 40/1, Shkalla1, Ap.3, Tiranë, AL 

(740) Fieralda Dardha 

Rr. ''Arkitekt Sinani'', Pallati 40/1, Shkalla1, Ap.3, Tiranë 

(511) 3  Sapune, parfumeri, vajra esenciale, kozmetike, locione per floket, paste dhembesh; 

produkte parfumerie dhe bukurie, sapune, artikuj kozmetike, vajra esenciale, prodhime 

makiazhi, bojra, ngjyroses, nuancues dhe locione per floket dhe mjekrat, prodhime per 

shngjyrosjen e flokeve, shampo, prodhime per shendetin, bukurine dhe mirembajtjen e 

flokeve, prodhime per ondulacionin dhe permanentin e flokeve, deodorante per trupin, 

detergjente per pastrimin e ambienteve, zbardhues rrobash.  

5  Preparate farmaceutike dhe veterinare të shitura me recetë ose pa recetë; substanca 

dietetike të adaptuara për përdorim mjekësor; reagentë për diagnozën mjekësore; preparate 

kimike për përdorim mjekësor ose farmaceutik; vaksina; ushqim për foshnje; materiale për 

veshje(mjekësore); materiale për mbushjen e dhëmbëve; dylli dentar; dezinfektues; vitamina; 

preparate vitaminash; substanca dietike të adaptuara për përdorim mjekësor; ushqim natyral 

dietik për përdorim mjekësor dhe ilaçe bimore; pije dhe ushqime për përdorim medicinal; 

aditivë dhe shtesa ushqimore për qëllime medicinale; shtesa ushqimore për përdorim 

mjekësor të përbëra nga minerale; shtesa ushqimore; preparate bimësh për përdorim 

mjekësor; shtesa ushqimore që përmbajnë proteina, karbohidrate, lipide dhe / ose fibra, ose 

mikroelemente të tilla si vitamina dhe / ose minerale, aminoacide dhe / ose acide yndyrore, 

për përdorim mjekësor; bimë dhe ekstrakte bimore për përdorim medicinal; preparate për të 

bërë pije dietike për përdorim mjekësor ose pije medicinale; preparate medicinale; preparate 

kimike për qëllime medicinale; substanca për përdorim medicinal; ëmbëlsira medicinale dhe 

ëmbëlsira për përdorim medicinal; preparate farmakologjike dhe kimike për kujdesin e 

lëkurës. 

  

13  Pistoleta ajrore ; eksplozivet e nitrateve te amonit; municion; municione për armët e 

zjarrit; armë të artilerisë; armë balistike / raketat balistike; rripa të përshtatur për municion; 

Dritat Bengal; pantallona të zjarrit; topat; kutit e fishekut; aparat ngarkues fishekësh; pouches 

fishek; fishekë; furca pastrimi për armët e zjarrit; priza shpërthyese; shpërthyese për 

eksplozivë; kapele detonuese, të ndryshme nga kapelet e lodrave / goditjeve, përveç lodrave; 

detonatorë; dinamit; fishekë shpërthyese; pluhur shpërthyese; eksploziv; aparate për 

mbushjen e rripave të fishekëve; rripa automatike të armëve të zjarrit; armëve të zjarrit; 

fishekzjarre; platformat e qitjes; pistoleta flakëruese; sinjale mjegulle, eksplozive; siguresat 

për eksploziv, për përdorim në miniera; siguresat për eksplozivë; armë artilerie armë / 

piroksilin; barut; mitralozë; armë;  çekiç për armë, çekiç për pushkë; granata dore; armë 

fuzhnjë;armë  zjarri gjuetie, armë sportive të zjarrit; plumba për gjueti; mina; mortaja; armët 

e motorizuara; silenciator për armë; pistolete;  predha;  substancapiroforike; produkte 

piroteknike; shpërthyes shpëtimi, eksplozivë; revolverë; kutite e pushkëve; kutite e armëve; 

pushkë-karabina; hedhës  të raketave; raketa ; predha; shiritat e shpatullave për armët /armët 

anësore; pasqyra e shikimit për armë dhe pushkë; syze për shikimin e armëve përveç pamjeve 

eleskopike, për armët e zjarrit;  sinjalizues raketash; spraje për qëllime të mbrojtjes personale; 

tanke ; armët e gazit lotsjellës; silurët; fishekzjarre.  

14   Rubinë; orë alarmi; lidhje të metaleve të çmuara; hajmali-stoli dhe hajmali bizhuteri; 

orë; orë atomike; metale të çmuara; ruaza për të bërë bizhuteri; kuti prej metali të çmuar; 
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rrathë stoli dhe rrathë bizhuteri;  byzylykë të bërë nga tekstile të qëndisura dhe rrathë 

bizhuteri  bërë të nga tekstile të qëndisura;  bust me metale të çmuara;zinxhirë stoli dhe 

zinxhirë bizhuteri; unaza; kapëse për stoli; kapëse për bizhuteri; rripa të orës; kutitë e orës; 

orë; orë elektrike; orë; bizhuteri; monedha; orët e kontrollit ;  dhurata bakri; bashkime  të 

metaleve të çmuara; lidhjet metalike si stoli; lidhjet metalike si bizhuteri; pranga; akrepat e 

orës; vathë; figurina (statuja)  prej metali të çmuar; ari, i papastër; ari fije si stoli; bizhuteri; 

lidhje te metaleve të çmuara; iridium; bizhuteritë e fildishta; stoli prej qelibari të verdhë; 

stoli; bizhuteri; kuti bizhuterish; kutite e bizhuterive; rrotullat e bizhuterive; unaza; dryna si 

stoli; drynë si bizhuteri; medalje; ruaza lutjesh; akrepat për orët; varëse stoli, varëse bizhuteri 

me gurë të çmuar; kunjat zbukuruese; osmium; paladium; xhevahire; komplete bizhuterish; 

perlat e bëra nga ambrosi; stoli; bizhuteri perlash; pendule  oresh; platin; metale të çmuara, 

të papërpunuara ose gjysmë të përpunuara; gurë te çmuar; kutitë për orët; kuti prezantimi për 

stolitë, kuti prezantimi për bizhuteri; unaza stoli dhe unaza bizhuteri; rruzare; gurë gjysmë të 

çmuar bizhuteri këpucësh; pe argjendi stoli,  pe argjendi bizhuteri; argjend, i papastër; spila 

me gurë të çmuar, mbajtëse të metaleve të çmuara për çelësat; tela argjendi; statuja të 

metaleve të çmuara; kronometër; orë diellore; pe të  metaleve të çmuara për stoli, tela prej 

metali të çmuar për bizhuteri; lidhjet te çmuara; lidhëse; shiritat; rripat e orës për orë dore 

dhe shiritat e syzeve; zinxhirët e shikimit; syzet; vepra arti prej metali të çmuar; kronometra; 

kronografë; orë muri; orë dore.  

16  Letër, karton shkrimi  për  zyrë; dosje për  zyrë; produkte shkrimi për zyra; mprehës  

lapsash; mbajtës të fletësh memo; tableta për të shkruar; kontejnerë për regjistrimin e 

çështjeve; tabela të zeza, tabela prej xhami (artikuj zyre), tabela prej plastike (artikuj zyre);  

borde shkrimi (artikuj në zyrë); makina zyre; aparate për përdorim në zyrë për letra lidhëse; 

copëza letre për përdorim në zyrë; instrumente për laminimin e dokumenteve (pajisje zyre); 

artikuj shkrimi; letër; letër shënimi ngjitës; afishe (shkrimi); albume për afishe; etiketat e 

letrës; instrumente shkrimi; materiale për të shkruar; bojë; skedarë (artikuj shkrimi); tableta 

për të shkruar; stenda boje; organizatorët e tryezës; shporta tavoline për pajisje tavoline; zarfe 

(artikuj shkrimi); prodhime për zyra; heqës telash fletësh shënimesh; zarfe (artikuj shkrimi); 

lidhje për zyra; udhëzuesit e skedarëve; pulla vulosëse; jastëkët e pullave; jastëkët (shkrimi); 

shkrimi ose vizatimi i libra; pajisje shkollore (shkrimi); qëndrues stilolapsi; mbajtëse 

stilolapsi; kuti lapsash; fshirëse; lëngje korrigjimi për dokumente; materiale dhe media 

dekorimi dhe arti; materiale të artistëve; instrumente vizatimi; materiale vizatimi; jastëkët e 

skicave; busulla për vizatim; trekëndëshat që janë instrumente vizatimi; kuti dhe furça për 

bojë; kuti për bojë; mburoja vizatimi; bajtës kartoni; qese letre; etiketat e transportit; ngjitës 

për artikuj shkrimi ose shtëpiak; shirit ngjitës; mbajtëse për shirita ngjitës; materiale të 

shtypura; libra; kalendarët; libra për takime; film plastik për mbështjellje; materiale paketimi; 

komplete stilolapsi, materiale vizatimi; materiale pikture; bojra, penela.  

18  Çanta, çanta dore, çanta për udhëtim, valixhe, valixhe lëkure, mbajtëse lëkure për kartat 

e kreditit, portofol, mbështjellëse lëkure për mbajtëse të dokumenteve, mbajtëse çelësash prej 

lëkure, kuleta, valixhe, valixhe-kuti, çanta për materiale kozmetike, çanta sporti të përfshira 

në këtë klasë, çanta për pajisjet sportive, çanta për mbrëmje dhe supi për gra, çanta lëkure 

për pazar, çanta shkolle, çanta për rroba për udhëtim, mbajtës kostumi për udhëtim, çanta 

këpucësh për udhëtim, çanta plazhi, thasë, çanta për pelena, çanta shpine, çanta për boston 

(lojë me letra), valixhe të mëdha për udhëtim, çanta për sende personale, çanta për 

mbrëmjesh, çanta dore, çantae shpine për alpinizëm, çanta shpine, çanta për opera, çanta 
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tualeti (jo të pajisura), gëzof, kuti dhe çanta të bëra me lëkure, çanta të bëra me lëkurë për 

ambalazhim, shirit lëkure, çadra, rrip lëkure.  

25  :Veshje, këpucë, kapele; veshje motoristi, veshje çiklisti; grykore, jo prej letre, shirit për 

kokën (veshje); robdëshambër; rroba banje; kapuç për banjo; sandale; qafore gezofi [boa]; te 

brendshme; mbathje për bebe; mbrojtese jakash; çizme sporti; këpucë plazhi; kapuçë 

[veshje]; shall; rripa [veshje]; rripa brezi për para [veshje]; kostum për ski në ujë; korse, korse 

(për veshje të brendshme); fjongo per veshje; shall gëzofi; breza; shami; kasketa [veshje për 

kokën]; dorashka [veshje]; veshje kundër ujit; mandile per koken; geta; çorape; kravata; 

pelena prej tekstili për bebe; shami zbukurimi xhepi; peliçe [veshje]; pizhama; taban 

këpucësh; taka; vello [veshje]; mbajtëse çorapesh; veshje letre; pajë për fëmijë të porsalindur 

[veshje]; jaka [veshje]; fanella; dorashka; veshore [veshje]; taban i brendshëm për këpucë; 

byzylyk dore [veshje]; mbrojtëse kundër djersës; veshje plazhi; kasketë dielli; xhepa per 

veshje; zhartiera per çorape; zhartiera per çorape te gjata; zhupon; streçe; përparëse [veshje]; 

kësulë për veshje; galloshe; kasketa [veshje per koken]; llastik çorapesh; pallto; këpucë ose 

sandale kashte; elementë jo të rrëshqitshme për çizme ose këpucë; rrobë banjo; shapka banje; 

kominoshe fëmijësh; kominoshe (ndërresa); bereta; këllëf për femijë, jo me ngrohje 

elektrike; çizme me lidhëse; çizme; qafa çizmesh; taka për çizme futbolli [këpucë]; çizme të 

shkurtra; elementë metali për këpucë dhe çizme; maja për këpucë; tabanë për çizme dhe 

këpucë; taka për çizme dhe këpucë; mbathje [veshje]; këmisha; kurriz këmishash; bust [të 

brendshme grash]; jelek; xhaketa [veshje]; jelekë peshkimi; xhaketa stofi të leshta [veshje]; 

kombinime veshje; këmishë e brendshme [ndërresa]; veshje të gatshme; jaka te heqshme; 

veshje lëkure; kapuç për dush; funde; astare të gatshëm [pjesë veshje]; pardesy; gabardinë 

[veshje]; këpucë për gjimnastikë; fanella [veshje]; pulovra; triko; uniforma; këllëfë gëzofi 

[veshje]; të sipërme këpucësh; gëzofë me kapuç; pelerina; peliçe; geta; pantallona; 

trikotazhe; të thurrura [veshje]; veshje per gjimnastikë; veshje te sipërme; saris; linjta; 

kapele; sutjene; shami koke; toga; kambale; fustane; turbane; pantofla; këpucë sporti; pelena 

bebesh prej tekstili; shami (shall); këmishë e brendshme grash; maskë (gjumi); brez për para 

[veshje]; mbathje; pantallona; të brendshme; lidhëse; papijonë; kravata; çizme; çorape.  

26  Dantella; kordonë; produkte për qëndisje, shirita dhe fjongo; butona e kopsa, grepa dhe 

sy(per qendisje), kunja dhe gjilpëra; lule artificiale; zbukurime flokësh; flokë të rremë.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe përgatitje të bëra 

nga drithëra, bukë, makarona, biskota, ëmbëlsira dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, rrëmbej; 

maja, pluhur pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (erëza); erëza; akull për ngrënie.  

32  Birrë;ujëra të pijshëm; ujëra me aromë, ujëra minerale dhe të gazuara: pije të tjera 

joalkoolike, përkatësisht pije freskuese, pije energjike dhe pije sportive; pije dhe lëngje 

frutash; shurupet, koncentratet dhe pluhurat për prodhimin e pijeve, përkatësisht ujëra me 

aromë, ujëra minerale dhe të gazuar, pije freskuese, pije energjike, pije sportive, pije dhe 

lëngje frutash . 

  

35  Reklamim; manaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbimet e 

katalogut të porosive dhe shërbimet e katalogut në Internet në fushën e pajisjeve për zyra, 

shërbimet e kompjuterizuara të dyqaneve me pakicë dhe shumicë;  shërbimet e  dyqaneve 

me pakicë e shumicë që përmbajnë një program nxitës për klientët, dhënia me qira e kohës 

së reklamimit në median e komunikimit; shpërndarja e materialit reklamues; marketingu 

dixhital; marketingu i synuar drejt një audience të caktuar; shërbime këshillimi në fushën e 
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marketingut në Internet; sigurimi i informacionit komercial dhe afarist, veçanërisht përmes 

faqeve të Internetit; profilimi i konsumatorit për qëllime komerciale ose marketing; 

prezantimi i mallrave në median e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicëe shumicë; 

promovimi i shitjeve për të tjerët; informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët për 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; sigurimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit 

e mallrave dhe shërbimeve; Iideksimi i webit për qëllime komerciale ose reklamimi; sigurimi 

i informacionit të gjeolokuar në lidhje me mallrat dhe shërbimet, në mënyrë që të lehtësojë 

zbulimin dhe / ose blerjen e tyre për konsumatorët.  

38  Shërbime të agjencisë së lajmeve dhe të informacionit; komunikim radiofonik dhe me 

Internet; difuzion i programeve radiofonike dhe televizive; shërbime të radiofonisë, të 

televizionit d  

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;prezantimi i programeve në radio dhe televizion;prodhim i 

shfaqjeve;shërbime të korrespondentëve të lajmeve;shërbime të studiove regjistruese.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; shërbime kafeneje, lokali, shërbime 

baresh, restorantesh; shërbime të akomodimit të përkohshëm, hoteli, shërbime të pritjes për 

akomodim të përkohshëm (menaxhimi i mbërritjeve dhe nisjeve); shërbime të dekorimit të 

ushqimit; shërbime të skulpturave ushqimore;  dhënie me qira e shpërndarësve të ujit të 

pijshëm; shërbimet e kampit të pushimeve; katering i ushqimeve dhe pijeve; rezervime 

hoteliere; shërbimet hoteliere; informacion dhe këshilla në lidhje me përgatitjen e vakteve; 

dhënie  me qira e sallave të mbledhjeve; shërbimet e motelit: shërbime personale të 

kuzhinierit; shërbime pritëse për akomodim të përkohshëm (menaxhimi i mbërritjeve dhe 

nisjeve); shërbime restoranti ; shërbimet e shtëpisë për pension; shërbime restoranti të vetë-

shërbimit ;  shërbime të snack-barit; dhënie  me qira dhomash për  akomodim të përkohshëm; 

rezervime për akomodim të  përkohshëm;  dhënia me qira e tendave;  shërbime shtëpiake 

turistike; dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme  për akomodim të përkohshëm.   

44  Shërbime shëndeti dhe higjene për njerëz në nivel SPA; qendër estetike, sallon parukerie, 

sallon masazherie, tatuazhesh  dhe trajtimi të lëkurës me natyre dermo-kozmetike, banjo 

(turke, me avull etj) dhe/ose sauna; Banjo; sallon bukurie; Masazhe.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1005 

(220)  04/12/2020 

(540)   

POPPY'S 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ARMAND KOKA 
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Rruga ''Zihni SAKO'' Pall. Rinia 04, Kati 0, B -.D2 Njesia Bashkiake nr.4 Tiranë, AL 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 43  Sherbime per ofrimin e ushqimit dhe pijeve;strehim i perkohshem;sherbime 

kateringu;sherbime kafeneje, sherbime bari, sherbime restoranti me vetesherbim;sherbime 

bar-mezerije;sherbime kantine;sherbime hoteli;sherbime moteli;sherbime rezervim 

hoteli;ofrimi i lehtesirave per kamping;  

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1010 

(220)  04/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) GJITHCKA PËR SHTËPINË TUAJ 

(591)  E BARDHË; E KUQE; E VERDHË; JESHILE 

(732)  METROPOL CENTER SHPK 

Lagjia Çlirimi, Rruga Fan Noli, në qendër te qytetit pranë shatervanit, Lushnje., AL 

(740) MORENO MALEVI 

Blloku "1 Maji" Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë 

(511) 35  Shitje me shumicë dhe me pakicë të produkteve të ndryshëm si: produkte dhe pajisje 

për arredime shtëpiake dhe biznesi, produkte kosmetike, produkte pastrimi, produkte dhe 

pajisje elektroshtëpiake,produkte dhe pajisje elektrike, produkte dhe pajisje hidraulike, 

produkte dhe pajisje ndërtimi, produkte ushqimore, produkte dhe pajisje telekomunikacioni, 

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, produkte për kujdesje ndaj shëndetit; shërbime të ndërmjetësimit komercial; 

prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; sigurimi i një 

tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; shërbime prokurimi për 

të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; marketing; hartimi i materialeve reklamuese; 

demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; informacion 

tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve  
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(210)  AL/T/ 2020/1017 

(220)  09/12/2020 

(540)   

FIIT VIOLA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  KT& G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu Daejeon, Republic of Korea, KR 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane 

(511) 34  Cigare; duhan; artikuj për duhanin dhe duhanpirësit; kuti për mbajtje cigaresh; 

produkte zëvendësuese të duhanit; prerës purosh; puro; tavlla për duhanpirësit; cigare 

elektronike; mbushja e cigares elektronike; shkopinj për pastrimin dhe dezinfektimin e 

cigareve elektronike; mjete për pastrimin e cigareve elektronike; furça pastrimi për cigaret 

elektronike; filtra për pastrimin e cigareve elektronike; furça për pastrimin e cigareve 

elektronike; shkopinj për pastrimin e cigareve elektronike; ngrohës për cigare elektronike; 

kasa mbrojtëse për cigare elektronike; solucion i lëngshëm për përdorim në cigaret 

elektronike; solucion nikotine për përdorim në cigaret elektronike; solucion i lëngshëm me 

nikotinë për përdorim në cigare elektronike; kasa mbrojtëse për pajisjet e cigareve 

elektronike; varëse për cigare elektronike; pastrues për cigare elektronike; mbrojtëse e 

dizajnuar për cigare elektronike; pastrues elektrikë për cigare elektronike;  mjet pastrues për 

cigare elektronike; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esenciale, për përdorim në cigare 

elektronike; artikuj për duhanpirësit (duke përfshirë çakmak për duahnpirësit).  
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(210)  AL/T/ 2020/1020 

(220)  10/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) GROUP  

(591)  blu;  

(732)  EMC Group Shpk 

Njesia Bashkiake nr 6, Rruga Vasil Tromara, Pallati nr 20, Kati 1, Zyra 3, Tirane – Shqiperi 

, AL 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi. 

(511) 35  Sherbime shitje me shumice dhe pakice te produkteve si: Materiale dhe pajisje 

ndertimi, materiale dhe pajisje ne fushen e bujqesise dhe blektorise, materiale elektrike per 

perdorim shtepiak dhe industrial, produkte ndricimi perdorim shtepiak dhe industrial, llama, 

abazhure, aksesore per dekorim, materiale, pajisje dhe aparatura  industriale, pompa uji, 

citofoni, sisteme sigurie, shtylla dhe kulla ndricimi, gjeneratore, panele elektrike, makineri e 

pjese kembimi per llojet e ndryshme te makinerive te transportit, pajisje dhe pjese kembimi 

elektro mekanike, pajisje dhe pjese elektronike, pajisje dhe pjese telekomunikacioni dhe 

hidaulike per hidrocentrale dhe termocentrale, nenstacione elektrike, pajisje dhe pjese per 

linja te transmetimit te energjise; marketing; demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim 

komercial apo industrial; shpërndarja e mostrave; reklamimi / publiciteti; marredheniet me 

publikun; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; promovimi i 

shitjeve për të tjerët; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi; 

reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e 

mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në media komunikimi, 

për qëllime të shitjes me pakicë; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; marrja 

me qira e stendave të shitjes; optimizimi i motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve; 

shërbime të ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për 

palët e treta; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; hartimi i materialeve reklamuese; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive.  
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37  Instalim dhe riparim i pajisjeve elektrike;Instalimin, mirembajtjen dhe riparimin e 

makinerive;Informacione riparimi;riparim i linjave elektrike;  mbikëqyrja e 

ndërtimeve;instalim dhe riparim i sistemeve të alarmit dhe vjedhjeve;ndertime të ndryshme 

civile, ekonomike, industriale, turistike, bujqësore, rikonstruksione;instalim dhe riparim i 

pajisjeve elektrike;riparim dhe mirëmbajtja e projektorit të filmit;instalimi dhe riparimi i 

alarmit nga zjarri;instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike;shtrirjen e 

kabllove;riparimi i kycave (çelësave të sigurisë);restaurimi i instrumenteve 

muzikore;instalimi dhe riparimi i telefonit;akordimi i instrumenteve muzikore; shërbime të 

elektricistëve; instalimi i shërbimeve në vendet e ndërtimit;informacione per 

ndertim;prishjen e ndërtesave;konsulence per ndertim.  

42   shërbime arkitekturore; konsulencë arkitekturore; analiza për shfrytëzimin e fushës së 

naftës; hartimi i ndërtimeve; konsulencë në fushën e kursimit të energjisë; dizajnin i dekoreve 

të brendshëme; dizajn i brendshëm; auditimit të energjisë; Inxhinieri; sondazhe gjeologjike; 

hulumtim gjeologjik; dizajn i arteve grafike; dizajn industrial; mbikëqyrja e tokës; 

informacion meteorologjik; kërkimi i naftës; sondazhe në fushën e naftës; dizajn paketimi; 

kërkime në fushën e mbrojtjes së mjedisit; kërkime shkencore; kërkime teknike; kryerjen e 

studimeve teknike të projektit; konsulencë teknologjike; planifikime urbane; eksplorime 

nënujore; konsulencë për teknologjinë e telekomunikacionit; programim kompjuterik; 

dizanjim i softuereve kompjuterike; dizanjim i sistemeve kompjuterike; konsulencë për 

softuer kompjuterik; konsulencë për teknologjinë kompjuterike; konsulencë për sigurinë 

kompjuterike; konsulence në projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike; krijimi 

dhe mirëmbajtja e faqeve të internetit për të tjerët; krijimin dhe dizanjimin i indekseve të 

informacionit të internetit për të tjerët [shërbimet e teknologjisë informative]; konsulencë për 

sigurimin e të dhënave; shërbime të enkriptimit të të dhënave; magazinim elektronik të të 

dhënave; teknologji informacioni [IT] konsulence; instalim i programeve kompjuterike; 

konsulencë për siguri në internet; mirëmbajtjen e softuerit kompjuterik; kërkime mekanike; 

monitorimi i sistemeve kompjuterike me qasje të largët; monitorimi i sistemeve kompjuterike 

për të zbuluar prishjet; shërbime laboratorike shkencore; konsulencë për dizajnimin e faqeve 

te internetit; qiradhenie  e njehsorëve për regjistrimin e konsumit të energjisë.  
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(210)  AL/T/ 2020/1026 

(220)  15/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  kafe; gri; e gjelbër; e zezë 

(732)  ''ALK'' SHPK 

Lagjia ''Iliria'', rruga ''Gaqi Gjika'', godine private, zona kadastrale nr.8503, me numer pasurie 

1/53, Berat-Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi. 

(511) 44  Shërbime te klinikës mjekësore dhe shërbimet e analizave mjekësore për qëllime 

diagnostikuese dhe trajtimi të ofruara nga laboratorët mjekësorë, siç janë ekzaminimet me 

rreze x dhe marrja e mostrave të gjakut; shërbime të analizave mjekësore për qëllime 

diagnostikuese dhe trajtimi të ofruara nga laboratorët mjekësorë; shërbime spitalore;  

shërbime të mjekësisë alternative; kujdes shëndetësor; shërbime të qendrës shëndetësore; 

këshillim shëndetësor;  shërbime të bankës së gjakut;  shërbime stomatologjike; shërbime të 

fekondimit in vitro; implantimi i flokëve; vizitë në shtëpi per kujdesin infermieror; shërbime 

bankare të indeve njerëzore;  shërbimet e klinikës mjekësore;  Dhenija me qira e pajisjeve 

mjekësore; ekzaminim mjekësor; shërbimet e mamisë; infermieria, mjekësore; shërbime 

optike; shërbime ortodontike; këshilla për farmaci;  operacion plastik; përgatitja e recetave 

nga farmacistët; shërbimet e një psikologu; shërbimet e telemjekësisë.  
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(210)  AL/T/ 2020/1038 

(220)  16/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale/certifikuese 

(300)   

(526 )  

(591)  blu; e bardhë 

(732)  Jani Bifsha 

Vlore, Himare, Dhermi, Rruga e Kampit, Objekt nr.7, 9425, AL 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

(511) 43  Vende akomodimi; rezervime akomodimi; hotele; Shërbime baresh, përfshirë 

beach-bar; Kafene; Lokale; Restorante; Shërbime kampingjesh pushimi; Kantina; Katering 

(Ushqim dhe pije-); Pensione; Motele; Dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, enëve, 

shezlloneve, cadrave; stacion plazhi; Dhënia me qira e tendave të pushimit; Dhënia me qira 

e akomodimeve të përkohshme; Dhënia me qira e tendave dhe cadrave pranë plazhit; Dhënia 

me qira e ndërtesave të transportueshme; Restorante me vetëshërbim; Bare me ushqim; 

Shtëpi turizmi  
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       MARKA TË  REGJISTRUARA 
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(210)  AL/T/ 2019/564 

(540)  Something. SMTH. 

(732)  Ester Nuriu 

Rruga"Mine Peza", pallati 143, shkalla 1 , Ap.5, AL 

(151)  07/01/2021 

(180)  14/06/2029 

(111)  21205 

(300)   

(510)  14, 18  25, 

(526)   

(591)  - 

(740) Ester Nuriu 

Rruga"Mine Peza", pallati 143, shkalla 1 , Ap.5 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/609 

(540)  Beautyline professional 

(732)  Fear Center shpk 

Rruga ''Hasan Kushta'', Lagja ''Pavaresia'', pallati ''Alb Ital'', Kati 1, Nr.1, Vlore, AL 

(151)  06/01/2021 

(180)  02/07/2029 

(111)  21200 

(300)   

(510)  44, 

(526)  professional 

(591)  -vishnje; e bardhe 

(740) Albana Laknori  

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, Apt.36, Linze, Tirane. 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/962 

(540)  Tharm Architects 

(732)  ALEKS SHTJEFNI 

Rr. "Frosina Plaku", Nr. 36, H.2, Ap.5, Tirane, AL 

(151)  12/01/2021 

(180)  29/10/2029 

(111)  21229 

(300)   

(510)  42, 
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(526)   

(591)  -e bardhë; e zezë; gri 

(740) ALEKS SHTJEFNI 

Rr. "Frosina Plaku", Nr. 36, H.2, Ap.5, Tirane 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/4 

(540)  PICCOLINO 

(732)  GLADIOLA KOLECI 

Lagjia 12, Bulevardi Shen Gjergji, Pallati 10, Hyrja 8, Korçë, AL 

(151)  06/01/2021 

(180)  06/01/2030 

(111)  21202 

(300)   

(510)  30  43, 

(526)  Fast Food & Pizza 

(591)  - 

(740) Rej Beqiraj 

Rr.''Urani Pano'', Nd5, Hyrja 7/3, Ap 6, kodi postar 1016 Tirane 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/6 

(540)  WITH YOU 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndertesa nr.20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(151)  01/07/2020 

(180)  07/01/2030 

(111)  20745 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa   

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë,Shqipëri 
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(210)  AL/T/ 2020/7 

(540)  ZGJEDHJA E PARË. 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr.20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

, AL 

(151)  01/07/2020 

(180)  07/01/2030 

(111)  20742 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa   

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/8 

(540)  SI TI. 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(151)  01/07/2020 

(180)  07/01/2030 

(111)  20747 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa   

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë,Shqipëri 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/9 

(540)  ME TY. 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A. 

Rr.''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(151)  01/07/2020 

(180)  07/01/2030 

(111)  20746 

(300)   
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(510)  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa   

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/11 

(540)  REAL.SI TI. 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(151)  01/07/2020 

(180)  07/01/2030 

(111)  20744 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa   

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/100 

(540)  printerior 

(732)  Klaudia Ndojë 

Tirane - Vore Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, Godina 07, Kati 2, AL, AL 

(151)  12/01/2021 

(180)  06/02/2030 

(111)  21235 

(300)   

(510)  16, 

(526)   

(591)  -Cyan dhe e Zezë 

(740) Eno Dodbiba 

Rr. "Naim Frashëri", 60/3, shk. 1, ap 16, Tiranë 
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(210)  AL/T/ 2020/131 

(540)  EGIAN 

(732)  EGIAN 1 

Rruga ''Don Bosko'', Kompleksi ''Nord Construction'', kati 0, nr.20, ngjitur me Kliniken Med 

One., AL 

(151)  11/01/2021 

(180)  19/02/2030 

(111)  21206 

(300)   

(510)  44, 

(526)   

(591)  - 

(740) Aferdita Mollosmani 

Rruga ''Don Bosko'', Kompleksi ''Nord Construction'', kati 0, nr.20, ngjitur me Kliniken Med 

One. 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/147 

(540)  BİZİM YAG 

(732)  BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Ramazanoğlu, Mah. Mahmut Bayram Cad. No 9/8, Pendik/ Instanbul TURKEY, TR 

(151)  11/01/2021 

(180)  21/02/2030 

(111)  21227 

(300)   

(510)  29, 

(526)  YAG 

(591)  -e kuqe; e verdhë; e bardhë; blu 

(740) Vladimir Nika 

Bul. B.Curri P. 2/3/24, Tirane 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/149 

(540)  Smart ONE 

(732)  ELYON GROUP Inc. 

19125 Fisher Island Drive, Fisher Island, Florida (FL), 33109, SHBA, US 

(151)  12/01/2021 

(180)  21/02/2030 

(111)  21230 
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(300)   

(510)  9, 35  42, 

(526)  Smart 

(591)  -blu e errët; blu e çelët 

(740) Shpati Hoxha 

Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 4, Tiranë, Shqipëri 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/185 

(540)  dekint 

(732)  Smart B. Investiments Shpk 

Rruga ''5 Maji'', Tiranë, AL 

(151)  09/10/2020 

(180)  05/03/2030 

(111)  20928 

(300)   

(510)  2, 9  19, 

(526)   

(591)  -e verdhë; e zezë; 

(740) Henkel QERIMI 

Rruga ''P Sorra'', P.941, Durrës, 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/213 

(540)  Office 1 

(732)  CooperationPanda 

Tsarigradsko Shose Blvd 139 1784 Sofia Bulgaria, BG 

(151)  11/01/2021 

(180)  12/03/2030 

(111)  21207 

(300)   

(510)  16, 20  35, 

(526)  Office 

(591)  -e bardhë; blu; e verdhë 

(740) Aleksandra Mecaj 

Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane., 100 
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(210)  AL/T/ 2020/221 

(540)  TOM 

(732)  MOLECOR TECNOLOGIA, S.L. 

C/ Cañada de los Molinos, nº 2 - Parque Empresarial La Carpetania, 28906 Getafe 

(MADRID)    , ES 

(151)  11/01/2021 

(180)  18/03/2030 

(111)  21214 

(300)   

(510)  19, 

(526)   

(591)  -blu; gri; 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. C, Nr.21/1, Tirane 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/225 

(540)  BONOSTA 

(732)  MAKPHARM D.O.O. 

Folnegovićeva 1/A 10000 Zagreb Croatia, HR 

(151)  06/01/2021 

(180)  19/03/2030 

(111)  21204 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/227 

(540)  Gastren 

(732)  CFO Pharma 

Tirane Kashar MEZEZ Mezez, Rruga Pavaresia, Ndertesa 1, AL 

(151)  12/01/2021 

(180)  24/03/2030 

(111)  21231 
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(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Klinton Stefani 

Rr. Kavajes, Nr. 75/1, Tirane 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/228 

(540)  Gastren Duo 

(732)  CFO Pharma 

Tirane Kashar MEZEZ Mezez, Rruga Pavaresia, Ndertesa 1, AL 

(151)  12/01/2021 

(180)  24/03/2030 

(111)  21238 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Klinton Stefani 

Rr. Kavajes, Nr. 75/1, Tirane 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/232 

(540)  NISSAN 

(732)  Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP, JP 

(151)  28/10/2020 

(180)  25/03/2030 

(111)  20970 

(300)  2019-149727  28/11/2019  JP 

(510)  9, 

(526)   

(591)  -gri; e zezë 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 
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(210)  AL/T/ 2020/234 

(540)  REGENT 

(732)  Regent Hospitality Worldwide, Inc 

Ugland House, P.O. Box 309, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, IS 

(151)  11/01/2021 

(180)  25/03/2030 

(111)  21223 

(300)   

(510)  39, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/269 

(540)  ETOS Parfumery Since 2004 

(732)  BEAUTY INVESTMENTS 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga " Medar Shtylla", Ndertesa nr.19, kati i I., AL 

(151)  12/01/2021 

(180)  16/04/2030 

(111)  21236 

(300)   

(510)  3  35, 

(526)  Parfumery; Since; 2004; 

(591)  -e verdhë në gold; kafe 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/317 

(540)  LUCKY STRIKE AQUA 

(732)  British American Tobacco (Brands) Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington DE 19808-1674, United States, US 

(151)  06/01/2021 

(180)  17/04/2030 

(111)  21201 

(300)   

(510)  34, 
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(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/323 

(540)  Olive Hotel 

(732)  Istref Mahmuti 

Vlore, Ksamil, lagjia numer 3, rruga Riviera, objekti nr 7/618, AL 

(151)  28/10/2020 

(180)  24/04/2030 

(111)  20969 

(300)   

(510)  43, 

(526)  Hotel 

(591)  -e bardhë; jeshile 

(740) Istref Mahmuti 

Rruga Emin Duraku pll 6/1, Tiranë 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/325 

(540)  CLINICUM 

(732)  KAPPA - OIL SHA 

Rruga “Bajram Tusha”, Lagja Nr.14, Shkozet - Durres., AL 

(151)  28/10/2020 

(180)  24/04/2030 

(111)  20972 

(300)   

(510)  1, 3  5, 

(526)   

(591)  -e kuqe; e bardhë; e zezë; 

(740) Vilson Duka 

Rruga: Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2,Ap 4 
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(210)  AL/T/ 2020/329 

(540)  MONKEY 

(732)  SORI-AL 

RRUGA BEQIR LUGA, PALLATI NR.3, SHKALLA 1/1, TIRANE, AL 

(151)  11/01/2021 

(180)  30/04/2030 

(111)  21225 

(300)   

(510)  32, 

(526)   

(591)  -blu; e kuqe;e verdhe; e zezë 

(740) ERIND KOSOVA 

RRUGA E DIBRES PALLATI 432, SHKALLA 2 AP.20, TIRANE 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/333 

(540)  tido 

(732)  Tido-AL Sh.p.k 

Tiranë, Rruga Irfan Tomini, Pallati Nr.8, Shkalla 2, Pallati nr.1, Shqipëri, AL 

(151)  04/11/2020 

(180)  05/05/2030 

(111)  20980 

(300)   

(510)  9, 35, 39  42, 

(526)  vendi ideal per blerje te zgjuara 

(591)  -blu; e bardhë; e verdhë; e kuqe; bojëqielli 

(740) Rezarta Rajta 

Rr."Muhamet Gjollesha'', Pallati 62/1, Tiranë, Shqipëri. 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/335 

(540)  Swip 

(732)  Ersi Sulejmani 

Rr.''Ramiz Kovaci'', Nd.5, H.1, Ap.8, Njesia Administrative Nr.5, 1019, Tirane, Shqiperi, AL 

(151)  11/01/2021 

(180)  05/05/2030 

(111)  21228 

(300)   

(510)  3  32, 
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(526)   

(591)  - 

(740) Aleksandra Mecaj 

Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane., 100 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/340 

(540)  COLGATE LINK 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, USA, US 

(151)  28/10/2020 

(180)  06/05/2030 

(111)  20971 

(300)   

(510)  21, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1, Tirane  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/353 

(540)  LILLYPOP 

(732)  JOYTOY shpk 

Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Vaso Pasha, Pallati nr 12, Kati 

Nentokesor, AL 

(151)  20/11/2020 

(180)  12/05/2030 

(111)  21032 

(300)   

(510)  28, 

(526)  Kids Concept store 

(591)  -E KUQE; PORTOKALLI; E VERDHE; JESHILE; BLU; LEJLA; VISHNJE; ROZE; 

BOJEQIELLI; GRI; E ZEZE; 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4 
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(210)  AL/T/ 2020/412 

(540)  HIDROSANITARE OLSI 

(732)  ANASTAS ROCI 

Rruga Kasem Shima, Kulla 4, Kati perdhe, Magazina Nr.1, Mezez, Kashar Tirane – Shqiperi 

., AL 

(151)  11/01/2021 

(180)  29/05/2030 

(111)  21208 

(300)   

(510)  35, 

(526)  HIDROSANITARE 

(591)  -e zezë; e bardhe; mustarde; portokalli 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/413 

(540)  For You and with You 

Për Ty dhe me Ty 

(732)  Fidentia Sh.a Broker Sigurimesh 

ish-Noli Business Centre, Rr "Ismail Qemali" Nr.27, Kulla Fratari, Kati 1, Kutia Postare 

2408/1, AL 

(151)  11/01/2021 

(180)  01/06/2030 

(111)  21211 

(300)   

(510)  36, 

(526)   

(591)  - 

(740) ANXHELA KOSTA 

Rr "Bajram Curri", Godina "Agimi", Hyrja nr.2, Apt. 25, Tiranë 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/414 

(540)  MySig 

(732)  Fidentia Sh.a Broker Sigurimesh 

ish-Noli Business Centre, Rr "Ismail Qemali" Nr.27, Kulla Fratari, Kati 1, Kutia Postare 

2408/1, AL 
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(151)  11/01/2021 

(180)  01/06/2030 

(111)  21210 

(300)   

(510)  36, 

(526)   

(591)  - 

(740) ANXHELA KOSTA 

Rr "Bajram Curri", Godina "Agimi", Hyrja nr.2, Apt. 25, Tiranë 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/418 

(540)  LUIS MEDICAL CENTER 

(732)  Besim Boci 

Rruga "Gjik Kuqali", ish-pallati i firmes Shushica, Hyrja 1, Kati 2, Tirane , AL 

(151)  11/01/2021 

(180)  01/06/2030 

(111)  21215 

(300)   

(510)  44, 

(526)  MEDICAL CENTER 

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/432 

(540)  AQUILA LIQUORI 

(732)  AQUILA GROUP 

AUTOSTRADA TR-DR KM 4, KASHAR, AL 

(151)  11/01/2021 

(180)  04/06/2030 

(111)  21224 

(300)   

(510)  5  33, 

(526)   LIQUORI 

(591)  -e verdhë; e zezë 

(740) EMI ZISO 

AQUILA GROUP, AUTOSTRADA TR DR KM 4, TIRANE 
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(210)  AL/T/ 2020/434 

(540)  depo 

(732)  euroidea 

Rruga Avdyl Pajo, Nr 12, Zona Kadastrale 8120, Nr Pasurie 98762-N2 dhe 9/762-G1 

TIRANE, AL 

(151)  06/01/2021 

(180)  04/06/2030 

(111)  21203 

(300)   

(510)  8, 21  35, 

(526)   

(591)  -nuancë grije; e bardhë, nuancë e kuqe; 

(740) RENXO SHEHU 

Njesia Bashkiake Nr.5 Rruga "Njazi Demi" 15/1 Tirane 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/442 

(540)  ENDRIOL 

(732)  END - RIOL SHPK  

Fshati Bradashesh, prane autostrades Elbasan-Metalurgji, Elbasan - Shqiperi., AL 

(151)  11/01/2021 

(180)  08/06/2030 

(111)  21209 

(300)   

(510)  35, 

(526)   

(591)  -blu, gri, e zezë 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E,Kati  2, Ap 4 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/457 

(540)  WISE Consultancy 

(732)  E&BSol SHPK 

Rruga '' Pjetër Bogdani'', Godina nr.16, Njësia Bashkiake nr.5, Tiranë, Shqipëri, AL 

(151)  11/01/2021 

(180)  10/06/2030 

(111)  21212 

(300)   
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(510)  41, 

(526)  Consultancy 

(591)  -e bardhë; blu 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/458 

(540)  WISE Events 

(732)  E&BSol SHPK 

Rruga '' Pjetër Bogdani'', Godina nr.16, Njësia Bashkiake nr.5, Tiranë, Shqipëri, AL 

(151)  11/01/2021 

(180)  10/06/2030 

(111)  21213 

(300)   

(510)  41, 

(526)  Events 

(591)  -e bardhë; lejla 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/470 

(540)  YAMATO 

(732)  NONA shpk 

Rruga Elbasan -Tiranë, Qendra Tregtare TEG, kati 1, zyra 1, Lundër, Tiranë, AL 

(151)  11/01/2021 

(180)  12/06/2030 

(111)  21226 

(300)   

(510)  30  43, 

(526)  restorant; japonez 

(591)  -e kuqe; e zezë 

(740) Ervin Manushi 

Toptani Shopping Center, Rruga Abdi Toptani,Tirane.  
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(210)  AL/T/ 2020/493 

(540)  PELINKU 

(732)  SHKELQIM PELINKU 

RR 5 MAJI, CONCORD CENTER, N 20, TIRANE, AL 

(151)  12/01/2021 

(180)  19/06/2030 

(111)  21239 

(300)   

(510)  24  25, 

(526)   

(591)  -e zezë; e bardhë 

(740) SHKELQIM PELINKU 

RR 5 MAJI, CONCORD CENTER, N 20, TIRANE 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/510 

(540)  DREAM PHARMA 

(732)  DREAM PHARMA 

TIRANE, TEODOR KEKO PALLATI ALES SHK2 AP 2, AL 

(151)  12/01/2021 

(180)  25/06/2030 

(111)  21232 

(300)   

(510)  35, 

(526)  PHARMA 

(591)  - 

(740) OLETA ZGURI 

TIRANE, TEODOR KEKO PALLATI ALES SHK2 AP 2 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/512 

(540)  N PREMIUM TOBACCO 

(732)  ''NARCOS PREMIUM TOBACCO COMPANY'' Sh.p.k 

Njesia Administrative Baldushk, fshati Isuf Muçaj, Banese Private, Nr. Pasurie 9/22, ZK. 

1988, AL 

(151)  12/01/2021 

(180)  26/06/2030 

(111)  21245 

(300)   
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(510)  34, 

(526)  PREMIUM; TOBACCO 

(591)  -E bardhë; jeshile 

(740) Festim Ibraliu 

Rruga; '' Haxhi Ali'', Sauk, Tiranë 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/515 

(540)  COSTCO 

(732)  Price Costco International, Inc. 

999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, U.S.A., US 

(151)  12/01/2021 

(180)  29/06/2030 

(111)  21233 

(300)   

(510)  35, 

(526)  WHOLESALE 

(591)  -e kuqe; blu 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C, Nr.21/1, Tirane 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/544 

(540)  mandarine 

(732)  MERKAJ 3 

"Papa Gjon Pali II" P. Frasheri, Shk.1, K.2, Ap.1, 1001, Tirane, Albania, AL 

(151)  12/01/2021 

(180)  09/07/2030 

(111)  21237 

(300)   

(510)  3  43, 

(526)   

(591)  -bezhë; kafe; jeshile; e bardhë 

(740) Eno Dodbiba 

Rr."Naim Frashëri", 60/3, Tiranë, Albania 
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(210)  AL/T/ 2020/654 

(540)  #13 

(732)  ERI GRAZHDANI 

RRUGA '' BARDHOK BIBA '' TIRANE, AL 

(151)  12/01/2021 

(180)  14/08/2030 

(111)  21234 

(300)   

(510)  44, 

(526)   

(591)  - 

(740) DORINA XHOGA 

RR. E KAVAJES, PALLATI 150, SHK1. AP1 

 

 

 

 

 

 


