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

AF
AL
DZ
AI
AG
AR
AW
AU
AT
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BA
BW
BV
BR
BN
BG
BF
MM
BI
KH
CM
CA
CV
KY
CF
TD
CL
CN
CO
KM
CG
CR
CI
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Croatia / Kroacia
Cuba / Kuba
Cyprus / Qipro
Czech Republic / Republika Çeke
Denmark / Danimarka
Djibouti / Xhibuti
Dominika / Domenika
Dominican Republic / Republika Domenikane
Ecuador / Ekuadori
Egypt / Egjipti
El Salvador / El Salvadori
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale
Erintrea / Erintrea
Estonia / Estonia
Ethiopia / Etiopia
Falkland Islans / Ishujt Malvine
Fiji / Fixhi
Findland / Findland
France / Franca
Gabon / Gaboni
Gambia / Gambia
Georgia / Gjeorgjia
Germany / Gjermania
Ghana / Gana
Giblartar / Gjibraltari
Greece / Greqia
Grenada / Granada
Guatemala / Guatemala
Guinea / Guinea
Guinea Bissau / Guinea Bisao
Guyana / Guajana
Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu
Hungary / Hungaria
Iceland / Islanda
India / India
Indonezia / Indonezia
Iran / Irani
Iraq / Iraku
Ireland / Irlanda
Israel / Israeli
Italy / Italia
Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia
Jordan / Jordania
Kazakhstan / Kazakistani

5

HR
CU
CY
CZ
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GD
GT
GN
GW
GY
HT
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT
JM
JP
JO
KZ
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Kenya / Kenia
Kiribati / Kiribati
Korea / Korea
Kyrguzstan / Kirgistan
Kwait / Kuvaiti
Laos / Laosi
Latvia / Letonia
Lebanon / Libani
Lesotho / Lesoto
Liberia / Liberia
Macau / Makau
Madagascar / Madagaskari
Malawi / Malavi
Malaysia / Malaizia
Maldives / Maldives
Mali / Mali
Malta / Malta
Marshall Islands / Ishujt Marshall
Mauritania / Mauritania
Mauritius / Mauritius
Mexico / Meksika
Monaco / Monako
Mongalia / Mongolia
Montserrat / Montserrati
Morocco / Maroku
Mozambique / Mozambiku
Myanmar / Myanmar
Namibia / Namibia
Nauru / Nauru
Nepal / Nepal
Netherlands / Hollanda
Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze
New Zealand / Zelanda e Re
Nicaragua / Nikaragua
Niger / Nigeri
Nigeria / Nigeria
Norway / Norvegjia
Oman / Omani
Pakistan / Pakistani
Palau / Palau
Panama / Panamaja
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re
Paraguay / Paraguai
Peru / Peruja
Philippines / Filipine
Poland / Polonia
Portugal / Portugalia
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KE
KI
KR
KG
KW
LA
LV
LB
LS
LR
MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MR
MU
MX
MC
MN
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO
OM
PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT
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Qatar / Katari
Republik Of Moldova / Republika e Moldavise
Romania / Rumania
Russian Federation/Federata Ruse
Rwanda / Ruanda
Saint Helena / Shen Helena
Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis
Saint Lucia / Shen Lucia
Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet
Samoa / Samoa
San Marino / San Marino
Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe
Saudi Arabia / Arabia Saudite
Senagal / Senegali
Seychelles / Sejshellet
Sierra Leone / Sierra Leone
Singapore / Singapori
Slovakia / Sllovakia
Slovenia / Sllovenia
Solomon Islans / Ishujt Solomone
Somalia / Somalia
South Africa / Afrika e Jugut
Spain / Spanja
Sri Lanka / Sri Lanka
Sudan / Sudani
Suriname / Surinami
Swaziland / Shvacilandi
Sweden / Suedia
Switzerland / Zvicra
Syria / Siria
Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda
Togo / Togo
Tonga / Tonga
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako
Tinisia / Tunizia
Turkey / Turqia
Turkmenistan / Turkmenistani
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko
Tuvalu / Tuvalu
Uganda / Uganda
Ukraine / Ukraina
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe
United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise
United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes
Uruguay / Uruguai
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QA
MD
RO
RU
RW
SH
KN
LC
VC
WS
SM
ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
TW
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
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Uzbekistan / Uzbekistani
Vanuatu / Vanuatu
Vatican / Vatikani
Venezuela / Venezuela
Vietnam / Vietnami
Virgin Islands / Ishujt Virxhin
Yemen / Jemeni
Yugoslavia / Jugosllavia
Zaire / Zaireja
Zambia / Zambia
Zimbabwe / Zimbabve

8

UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW

Buletini i Pronësisë Industriale

PUBLIKIM APLIKIMI MARKA

9

Buletini i Pronësisë Industriale

10

(210) AL/T/ 2019/467
(220) 16/05/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Coaching and Consulting
(591) e kuqe, e bardhe, e zeze
(732) Elida Iljazi
Rr.
Pjeter
Bogdani,
20/5,
(740) Elida Iljazi
Rr. ''Dervish Hima'', Ambasador 3, Kt.4, Nr.23, Tirane
(511) 41 Stërvitje [trajnim]

(210) AL/T/ 2020/465
(220) 11/06/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)

Tirane,

AL
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(526 ) FUSHË ARRËZ, VAU-DEJËS, PUKË
(591) BLU; JESHIL; PORTOKALL; E BARDHË
(732) Reggio Terzo Mondo Shqipëri (RTM SHQIPERI)
Bulevardi
Demokracia,
Vau
Dejes,
(740) Nicola Battistella
Rruga Kardinal Mikel Koliqi, Shkoder
(511) 29 Djathe, Mish

11

Shkoder,

AL

(210) AL/T/ 2020/468
(220) 11/06/2020
(540)

(551) Marke figure/fjale
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
(526 ) Materasso; Dormire sano per vivere meglio; Made in Italy; elementet figurativ te
flamurit italian
(591) blu; bardhë; e verdhë
(732) Magazina e Ofertave
Lagjia Nr.14, Rruga "Ish Kenetes", Godina nr.pasurie 1/565, Durrës, AL
(740) Moreno Malevi
Blloku "1 Maji", Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë
(511) 35 Prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me shumicë e
pakicë për produkte si: Dyshekë të të gjitha llojeve, krevate, produkte tekstile shtepiake,
çarçaf, guverta, jorgan, peshqira, mbrojtëse dysheku, jastëk, batanije;sigurimi i një tregu
online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;ndihmë për menaxhimin e
biznesit;konsulencë për organizimin e biznesit;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
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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;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/ 2020/560
(220) 14/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Turk Textil Group
(591) e bardhë, e kuqe e errët; blu; gri
(732) TURK TEXIL GROUP
DURRES,
NIKEL
RRUGA:
"ABAS
ULLIRI",
AL
(740) ENKELEJDA KORRESHI
Rruga: '' At Zef Valentini", Prane Drejtorise se pergjithshme te Doganave, Laprake, Tirane
(511)
18
Copa
prej
lëkurë
dhe
imitime
të
lëkurës.
24 Tekstile dhe pëlhura për përdorim tekstil; material tekstili; pëlhura për tapiceri; pëlhura
pambuku;
damask;
kadife;
pëlhura
leshi
35 Sherbime te agjensive import-export per produkte tekstile me shumice dhe pakice.
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(210) AL/T/ 2020/579
(220) 20/07/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Adding taste to life; Ballkan; Est 1996
(591) E gjelbër; e verdhë; e bardhë; e zezë
(732) Desina Ballkan
Lagjja
10,
Blloku
i
ri
i
sportit,
Korçë.,
AL
(740) Nazri Haxhiu
GS1 Albania, Rr. Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema '17 Nentori', Shk.3, Ap.4
(511) 29 Mishi, peshku, shpendët;ekstrakte mishi;fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të
thata dhe të gatuara;pelte, komposto;vezë;qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe neprodukte të tjera
të
qumështit;vajra
dhe
yndyrna
për
ushqim.
;pelte frutash;pije qumështi ku mbizotërues është qumështi;zëvendësues të qumështit, për
shembull, qumësht bajamesh, qumësht kokosi, qumësht kikiriku, qumësht orizi, qumësht
soje
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;oriz, makarona dhe petë;tapioka dhe sago;miell dhe
përgatitje të bëra nga drithërat;bukë, pasta dhe ëmbëlsira;cokollate;akullore, sorbeto dhe akul
ushqimorë;sheqer, mjaltë, melasë;maja, pluhur pjekjeje;kripë, erëza, barishte te
ruajtura;uthull, salca dhe krem tartari për qëllime gatimi;akull (ujë i ngrirë).
31
Fruta,
arra
dhe
farëra
të
freskëta
dhe
të
papërpunuara.
39 Shërbime të transportit të mallrave dhe udhëtarëve;shërbime të paketimit dhe
magazinimit të mallrave; rezervime udhëtimi.
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(210) AL/T/ 2020/615
(220) 04/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) BRAZILIAN JIU JITSU TIRANA, CENTER
(591)
(732) TIRANA MMA CENTER
Rruga
"Qemal
Stafa",
Nr.
39,
Tiranë,
Shqipëri.,
AL
(740) Sara Banushi
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;
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(210) AL/T/ 2020/619
(220) 04/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Brands
(591) E verdhë; e zezë; e bardhë
(732) Brands for Less (BFL) FZCO
P.O.
Box
80794,
Jebel
Ali,
Dubai,
AE,
AE
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 35 Shërbime të shitjes me ulje çmimi, që i referohen produkteve kozmetike,
materialeve të shkrimit, lodrave, artikujve sportive, pëlhurave, veshjeve, aksesorëve të
veshjeve, veshjeve për meshkuj, veshjeve për femra, veshjeve për fëmijë, bizhuterive, orëve,
syzeve të diellit, produkteve për kujdesin personal, parfumerisë, produkteve prej lëkure dhe
çantave; çantave të krahut, çantave të udhëtimit; çantave të dorës dhe kuletave të xhepit,
këpucëve; aksesorëve të modës dhe produkteve të tjera; grumbullimi, në përfitim të të tjerëve,
i
një
shumëllojshmërije
produktesh/mallrash
që
t'i
mundësojë
klientit të blejë mallra të ndryshme në një dyqan të shitjes me pakicë nëpërmjet porosisë me
postë, nëpërmjet faqes së internetit (website) ose nëpërmjet mundësimit të blerjes nga
interneti (on-line), shërbimeve të dyqanit të shitjes me pakicë nga interneti (online) ose
nëpërmjet
mjeteve
të
telekomunikacionit;
shërbime
importi
dhe
eksporti; shërbime ekskluziviteti (franchise); shërbime të reklamës të ofruara nëpërmjet
internetit; reklama televizive dhe nëpërmjet radios; organizimi i shfaqjeve të modës dhe i
ekspozitave për qëllime tregtare ose reklamuese.
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(210) AL/T/ 2020/657
(220) 17/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) cilesi
(591) E kuqe; e bardhë
(732) ATLAS MILLS SHPK
Tirane, Kashar, Yrshek, Rruga Nacionale Tirane Durres, Km 6, Ndertesa me Nr.pasurie
3/10/1,
Zone
kadastrale
2679.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 29 aranzhimet e frutave të përpunuara; pure molle; proshutë; fasule, te konservuara;
manaferra te konservuara; gjalpë; djathë; vaj kokosi për ushqim; komposto; komposto
boronice; vaj ulliri ekstra të virgjër për ushqim; perime të ngrira; fruta te konservuara; fruta,
të ziera; sallata frutash; fruta të ruajtura në alkool; ushqim me bazë frutash; fruta të ngrira;
hudhër të ruajtura; xhelatinë; margarine; marmelatë; mish; ekstrakte të mishit; mish i
konservuar; qumësht; produkte qumështi; kërpudha, të konservuara; arra, të përgatitura; vajra
për ushqim; vaj ulliri për ushqim; ullinj, te konservuar; qepë të konservuara; vaj palme për
ushqim; paste frutash te shtypura; preparate per te bere supë; vaj luledielli për ushqim; fara
luledielli, te pergatitura; puré domate; lëng domate për gatim; paste domate; lëngje perimesh
për gatim; sallata perimesh; perime, te konservuara; perime, te gatuara; perime te thata.
30 Miell dhe preparate të bëra prej drithërave; bukë; simite;embëlsira; preparate drithi;
akullore; erëza; çaj; salcë domate; mustardë; kecap [salcë]; xhelozë frutash [ëmbëltore];
xhenxhefil [erëz]; glukozë për qëllime të kuzhinës; mjaltë; marinade; majonezë; salcë soje;
salcë per makarona; pesto [salcë]; hudhër grirë [piper]; makarona; piper; oriz; niseshte per
ushqim; sheqer; pije me bazë çaji; bimët e kopshtit, të ruajtura [ereza]; fruta coulis [sauces];
aromatizues vanilje për qëllime të kuzhinës; preparate vegjetale për përdorim si zëvendësues
të
kafesë;
uthull;
ekstrakt
malti
për
ushqim.
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan, nepermjet internetit dhe programeve
televizive te produkteve ushqimore kryesisht: Produkte dhe nenprodukte me baze mielli,
produkte pasticerie, pije te ndryshme, byrek, kroasant, produkte me permbajtje orizi,
prodhime me baze cokollate, vecanerisht tableta cokollate, vafera, bonbone, ushqime me

Buletini i Pronësisë Industriale

17

permbajtje cokollate, krem cokollate per lyerjen e fetave te bukes, bajame te sheqerosura,
kek, pluhur per pije me baze cokollate, brum cokollate, prodhime me baze kakaoje dhe
preparate ushqimore me permbajtje kakaoje, vecanerisht pluhur per pije me baze kakaoje,
bajame te sheqerosura, bonbone, embelsira sheqeri vecanerisht karamele, bonbone me arome
frutash, bonbone me gjalp, camcakez, biskota, galeta, pasta, miell dritherash dhe preparate
me baze miell drithi, buke, pasta, kruasante, buke te thekura me gjalpe, feta buka te thekura
fort, preparate ushqimore me baze miell misri, akullore, kafe dhe zevendesues kafeje, caj;
marketing; demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo industrial;
reklamimi / publiciteti; marrëdhëniet 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.

(210) AL/T/ 2020/677
(220) 27/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) TIRANA Dental Clinic
(591) jeshile; blu; gri; portokalli; e kuqe
(732) Enkelejda Gina
Rr Myslym Shyri, Ndertesa 68, Hyrja 3, Apartamenti
(740) Enkelejda Gina
Rr Myslym Shyri, Ndertesa 68, Hyrja 3, Apartamenti 1, Tirane
(511) 44 Sherbime te stomatologjise

1,

Tirane,

AL
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(210) AL/T/ 2020/694
(220) 02/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ERBORISTERIA
(591) e bardhë; e zezë; rozë
(732) Klea Mustafa
Rruga ''Gjergj Legisi ", blloku Gintash, Pallati N, Laprakë, Tiranë, AL
(740) Moreno Malevi
Blloku "1 Maji", Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë
(511) 3
Produkte të kujdesit personal, preparate kozmetike dhe higjienike jomjekësore;parfume, vajra esencialë;deodorantë për qeniet njerëzore, ekstrakte bimore për
qëllime kozmetike kozmetikë; përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës; kremra
kozmetikë; make-up; kozmetikë për vetullat; preparate me kolagjen për qëllime kozmetike;
maska bukurie; vajra esencialë / vajra eterikë; Sapunë aromatik; Balsam për flokë; shampo;
preparate për nxirje e lekurës [kozmetikë]; Preparate për mbrojtje nga dielli
35 Prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me shumicë e pakicë
për produkte si: locione, vajra kozmetike, kremra dhe produkte te kujdesit personal; sigurimi
i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; ndihmë për menaxhimin
e biznesit; konsulencë për organizimin e biznesit; ; 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; 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)
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(210) AL/T/ 2020/728
(220) 14/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe; e bardhë; e zezë; e gjelbër; e kaltër
(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
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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, posacërish 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.

(210) AL/T/ 2020/730
(220) 15/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) REAL ESTATE
(591) e bardhë; e zezë; gold
(732) ISLI DRAGOTI
LIQENI I THATE, KOMPLEKSI FZ, HYRJA NR.8, TIRANE, AL
(740) ISLI DRAGOTI
LIQENI I THATE, KOMPLEKSI FZ, HYRJA NR.8, TIRANE
(511) 36 Çështje të pasurive të paluajtshme, shërbime financiare, shërbime monetare,
siguracione.

Buletini i Pronësisë Industriale

21

(210) AL/T/ 2020/746
(220) 17/09/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Shenja e karrocës së marketit
(591)
(732) Bigalb Group shpk
Vaqarr, Gropaj, Z.Kadastrale 1867, Magazina Tirana Cash & Carry, Tiranë, Shqipëri., AL
(740) Donalda Shoraj
Vaqarr, Gropaj, Godina '' Tirana Cash & Carry'', kati 2, zyra ligjore, Tiranë, Shqipëri.
(511) 35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës.

(210) AL/T/ 2020/781
(220) 23/09/2020
(540)

LYFNUA
(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.
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(210) AL/T/ 2020/782
(220) 23/09/2020
(540)

LYFDURA
(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/ 2020/783
(220) 23/09/2020
(540)

GEFZURIS
(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.
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(210) AL/T/ 2020/806
(220) 05/10/2020
(540)

IODACT
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Lo.Li. Pharma S.r.l.
Via
Sabatino
Gianni,
14
00156
Rome,
Italy,
(740) Gentjan Hasa
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" , shkalla 5, apt.25, Tirane
(511) 5 Integrator ushqimor me baze mio-inositol dhe jod

00156

Roma,

IT

(210) AL/T/ 2020/825
(220) 06/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) HOTEL&SPA
(591) ngjyrë ari
(732) NIRVANA
Durres, Fushe Kruje, HASAN, Prane rruges nacionale Fushe Kruje- Lac, AL
(740) TAF KARAJ
Durres, Fushe Kruje, HASAN, Prane rruges nacionale Fushe Kruje- Lac
(511) 41 Sherbime te hotelerise, akomodimit te perkohshem, restorantit dhe kateringut
43 Sherbime te organizmit te aktiviteteve sportive si pishina, kalceto dhe tenis
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(210) AL/T/ 2020/833
(220) 08/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Guest house
(591) e zezë; e bardhë
(732) Rrok Fushazi
Fshati "Shosh, "Rruga "Molla e Shoshit", Ndertesa nr. 3, Shkoder - Shqiperi., AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 39 Transport; brokerimi i transportit; informacion transportues; logjistike të
transportit; qira e magazinave; shkarkim i ngarkesave; rezervimi i transportit; dhenie me qira
e kontejnerëve të magazinimit; magazinim; magazinimi i mallrave; dërgesa e parcelës
(pakove); paketimi i mallrave; transport detar; mallra [transportim mallrash];
përcjellja e mallrave; brokerimi i mallrave; dërgimin e mallrave me porosi; dërgimi i
mallrave;
transporti
me
anije.
43 Shërbime kampi pushimesh [strehimi]; Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;
Shërbime restoranti; Strehim i përkohshëm; Kafene; Ushqime dhe pije për katering;
Shërbime restoranti me vete-shërbim; Shërbime të kafeterisë; Shërbime të ushqimeve të lehta
dhe të shpejta (Snack-bar); Sigurimi i ambienteve të kampit; Shërbime hoteliere; Shërbimet
e motelit; Rezervime të përkohshme të akomodimit.
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(210) AL/T/ 2020/885
(220) 26/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe e erret; portokalli e ndezur; portokalli e hapur; e verdhe; blu; bojeqiell.
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai
Jeanrenaud
3,
2000
Neuchâtel,
CH,
CH
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 34 Vaporizues me tel për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për tymosje; duhan,
i papërpunuar ose i përpunuar; prodhime duhani, duke përfshirë puro, cigare, puro të vogla,
duhan për përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, kretek; snus
(burnot i lagësht); zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikuj duhanpirësish,
duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe tavlla,
llulla, aparate xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë; shkrepse; shkopinj duhani, prodhime
duhani me qëllim për tu nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim për të nxehur
cigaret ose duhanin për të lëshuar avull me përmbajtje nikotine për thithje; tretësira nikotine
të lëngshme për tu përdorur në cigaret elektronike; pajisje elektronike për tymosje; cigare
elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese për cigaret tradicionale; pajisje elektronike
për thithjen e avullit që përmban nikotinë; pajisje që krijojnë avull me përdorim nga goja për
tu përdorur nga duhanpirësit, produkte duhani dhe zëvendësuesa duhani; artikuj
duhanpirësish për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje për produktet e lartpërmendura të
përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove të nxehura si dhe për
shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti cigaresh elektronike të rikarikueshme.
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(210) AL/T/ 2020/933
(220) 12/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 00003512769 16/07/2020 UK
(526 )
(591) E kuqe; e bardhe; blu.
(732) Sportsdirect.com Retail Limited
Unit A, Brook Park East,
Shirebrook,
NG20 8RY, United Kingdom, UK
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 25 Veshje;këpucë;mbulesa koke;xhupa me kapele (anoraks);shirita [veshje];helmeta
(kapele me grykë), të cilat ekspozojnë vetëm një pjesë të fytyrës ( balaclavas);rripa
[veshje];rripa prej imitimi të lëkurës;rripa prej lëkure;çizme;mushama e lehtë rezistente nga
shiu (cagoules);kapele (dushi -);kapele [veshje koke];veshje e jashtme liturgjike e veshur nga
klerikët (chasubles);pallto;fustane;veshje për ushtrime;veshje të modës;xhaketa, çizme dhe
jelekë peshkimi;thasë në formë xhupash për veshje të peshkimit (smocks);këpucë futbolli
(kopaçka);fanella (ndërresa) për futboll;këpucë me qafa pa lidhëse (gaiters)(-çizmeshoshonka);doreza;kapele;trikotazhë;xhaketa;xhinse;veshje për kohën e lirë;veshje të kohës
së lirë;veshje të lehta;veshje liturgjike (maniple);kollare;veshje mbrojtëse për sërf;xhaketa
pa mengë-jelek;replika veshjeje për tifozët e futbollit;veshje mbrojtëse, doreza, mbulesa
koke dhe këpucësh (përveç atyre për mbrojtje nga aksidentet ose lëndimet);veshje të skijimitkominoshe me kraharorë (salopeta);breza ose fjongo me ngjyra që mbahen prej krahu deri
në kofshën e kundërt (saches);shalle;këmisha;këpucë;veshje për ski;maska për gjumë;veshje
gjumi;mantela uniformë (smocks);çorape;artikuj sportiv (veshje) për përdorim për
kuaj;artikuj sportiv [veshje] për përdorim për kuaj;veshje sportive;veshje sportive
rezistente;kapele sportive (përveç helmetave);mbathje sportive, çizme për ecje;uniforma
sportive;veshje sportive;kunja për këpucë futbolli;pantallona të shkurtra për surf;kostume per
larje;veshje termike;veshje trajnerësh;pantallona;bluza;veshje të brendshme;jelekë;çizme
per ecje;veshje të papërshkueshme nga uji dhe të papërshkueshme nga kushtet
atmosferike;veshje të papërshkueshme nga uji;veshje rezistente në kushte
atmosferike;kostume trupi për zhytje, por që nuk janë rezistente ndaj ujit;veshje për ngrohjen
e trupit(wet suits);shami koke (wimples);rripa dore [veshje];Syprina per cizme; kasketa me
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pjesen e siperme ne forme te sheshte e rrethore dhe me nje strehe (cao peaks); veshje te
brendshme (astar) qe vendosen poshte sqetulla per te parandaluar djersitjen (dress shields);
pjese prej metali per veshje per kembe; syprina per veshje per kembe; skelete (me material
qe perdoret si baze per prodhimin e kapeleve) per kapele [skelete]; taka per veshje per kembe;
thembra (veshje) per corape; taka (kepuce me taka); shoje te brendshme; pajisje/mekanizma
kunder rreshqitjes per veshje per kembe qe vendosen ne pjesen e jashtme te kepuces; xhepa
per veshje; veshje te brendshme (astar) te gatshme [pjese e veshjeve]; pjese te perparme
(fronte) per kemisha; pjese e veshjeve per kemisha qe fiksohet mbi supe dhe ku bashkengjitet
pjesa kryesore e kemishes (shirt yokes); shoje per veshje per kembe; maja (pjese te kepuces)
per
veshje
per
kembe;
tegele
zbukurimi
per
veshje
per
kembe.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; kontabiliteti,
mbajtja e librave dhe auditimi; kontabiliteti; faturat (hartimi i pasqyrave të dëshmive -);
administrimi (komercial -) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve, i një
programi zbritjeje për të mundësuar pjesëmarrësit të vendosin zbritje në mallra dhe shërbime
përmes përdorimit të një kartele anëtarësie në zbritje, gara për qëllime reklamimi, programe
të lojalitetit të konsumatorit-besnikërisë, skema të besnikërisë dhe stimulimit të klientit,
programet e besnikërisë që përfshijnë zbritje ose shtytje-stimulim, programe shpërblimesh
besnikërie, skema anëtarësie, abonim në gazeta [për të tjerët], skema stimuluese shitjeje dhe
promovuese, programe stimuluese të promovimit të shitjeve, punë biznesi të franchise,
çështje biznesi të dyqaneve me pakicë; administrata në lidhje me metodat e marketingut dhe
shitjeve; shërbime të kartelës së besnikërisë administrative; përpunimi administrativ i
urdhëresave; shërbime të mbështetjes administrative dhe sherbime të përpunimit të të
dhënave; shërbime reklamimi, marketing dhe shërbime të promovimit; reklamimi për të tjerët
në internet; shërbimet e reklamimit dhe marketingut të ofruara me anë të mediave sociale;
reklamim me porosi postare; reklamimi i mallrave të shitësve të tjerë, duke u mundësuar
klientëve të shohin dhe krahasojnë me lehtësi mallrat e atyre shitësve; reklamimi veçanërisht
i shërbimeve për promovimin e mallrave; shërbime reklamuese për promovimin e tregtisë
elektronike; reklamimi përmes të gjitha mjeteve të komunikimit publik; këshilla në lidhje me
menaxhimin e biznesit të klubeve të fitnesit; këshilla në lidhje me funksionimin e biznesit të
klubeve shëndetësore; rregullimi dhe drejtimi i ngjarjeve reklamuese, panairëve dhe
ekspozitave për qëllime biznesi dhe reklamimi; rregullimi i transaksioneve tregtare, për të
tjerët, përmes dyqaneve online në internet; rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët;
rregullimi i shfaqjeve për qëllime komerciale, shfaqjeve për qëllime tregtare, ekspozitave për
qëllime reklamimi, ekspozitave për qëllime komerciale, prezantimeve për qëllime reklamimi,
prezantimeve për qëllime komerciale; rregullimi i prezantimit të botimeve të të tjerëve ne
internet online, në revista elektronike, në media informacionesh, në paketa mediatike, në
shërbime telekomunikuese për të tjerët; shërbime të ankandit; auditimi; postimi i faturave;
shërbimet e krijimit të markave, vlerësimit, pozicionimit, strategjisë dhe testimit të markës;
shërbime të administrimit të biznesit për përpunimin e shitjeve të bëra në internet; këshilla
dhe konsulencë biznesi në lidhje me franchise; shërbime këshilluese biznesi; shërbime të
analizës së biznesit dhe informacionit, edhe hulumtim të tregut; vlerësime të biznesit; ndihmë
biznesi, menaxhim dhe shërbime administrative; shërbime këshillimi dhe këshilluese biznesi;
shërbime këshillimi biznesi në lidhje me menaxhimin, marketingun dhe promovimin e
fushatave për mbledhjen e fondeve-mjeteve; analizave e të dhënave të biznesit; shërbime të
informacionit të biznesit; pyetje (kërkimet) në lidhje me biznesin; shërbime të inteligjencës
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afariste; hetimet e biznesit; konsulencë për menaxhim biznesi dhe organizim; menaxhim
biznesi për dyqane, lokale argëtimi, hotele, artistë interpretues, personalitete sportive, pika
shitjeje me pakicë, klube sportive, ambiente sportive, lokale sportive, sportistë, komplekse
pishine, pika shitjeje me shumicë dhe pakicë; shërbime të menaxhimit të biznesit; shërbime
të monitorimit dhe këshillimit të biznesit, përkatësisht, ndjekja e përdoruesve dhe reklamimi
i të tjerëve për të siguruar strategji, shikueshmëri, udhëzime marketingu dhe për analizimin,
kuptimin dhe parashikimin e sjelljes dhe motivimit të konsumatorit dhe trendet e tregut; rrjete
biznesi; funksionimi afarist i qëndrave tregtare dhe qëndrave të mëdha tregtare; shërbime
këshillimi për organizimin dhe menaxhimin e biznesit; shërbime të planifikimit të biznesit;
shërbime të promovimit të biznesit; hulumtim biznesi; shërbime të planifikimit strategjik të
biznesit; shërbime klerike për marrjen e porosive të shitjes; mbledhja e statistikave të
biznesit; administrata tregtare e licencimit të mallrave dhe shërbimeve për të tjerë; shërbime
këshillimi tregtar; informacion tregtar; informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët
[dyqan për këshilla për konsumatorët]; asistencë për menaxhim tregtar ose industrial;
menaxhimi i ndërmarrjes [për të tjerët]; shërbimet e krahasimit të blerjeve; përpilimi i
reklamave për përdorim në faqet e internetit në internet; përpilimi i informacionit të biznesit;
përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i statistikave;
përpilimi, prodhimi dhe shpërndarja e çështjeve të reklamave; përpilimin dhe mirëmbajtjen
e drejtorive në internet; shërbime të regjistrimit të të dhënave kompjuterike; menaxhim i
kompjuterizuar i skedarëve; këshillimi në teknikat e shitjeve dhe programet e shitjeve;
shërbime këshillimi në lidhje me marketingun; shërbime këshillimi në lidhje me publicitetin;
planifikimi i korporatave; analiza e çmimit të kostos; shërbime të klubit të klientëve dhe
shërbime të besnikërisë së klientit, për qëllime komerciale, promovuese dhe / ose
reklamuese; përpunimi, sistematizimi dhe menaxhimi i të dhënave; demonstrimi i mallrave;
shërbime të reklamimit dixhital; marketing digjital; reklama direkte me postë; përhapja e
çështjeve të reklamave; shpërndarja e materialit reklamues, marketing dhe promovues;
shpërndarja e mostrave; riprodhimi i dokumenteve; parashikimi ekonomik; ekspertë të
efikasitetit; agjensi punësimi; marketing i ngjarjeve; shërbimet e agjensisë së eksportimportit; ekspozita të shfaqjeve të modës për qëllime tregtare; shfaqje të modës për qëllime
promovuese (organizimi i -); menaxhimi i skedarit (i kompjuterizuar -); franchise (këshilla
biznesi në lidhje me -); shërbimet e menaxhimit dhe rekrutimit të burimeve njerëzore; agjenci
import-eksporti; informacion në lidhje me metodat e shitjes; shërbime informacioni në lidhje
me reklamat; faturim; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; shërbimet e programit
të besnikërisë, stimulimit dhe bonusit; reklamat e revistave; shërbime me pakicë për porosi
me postë për veshje; reklama me porosi postare; menaxhim (shërbime këshilluese për biznes
-); ndihmë për menaxhim; analiza e tregut dhe shërbime kërkimore; marketing; hulumtimi i
marketingut; shërbime të marketingut; marketing i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve
duke shpërndarë kupona; modelimi për reklamim ose promovim të shitjeve; shërbime të
prerjes/shkurtimit të lajmeve; makina dhe pajisje me qera për zyra; reklamim on-line;
reklamim on-line në një rrjet kompjuterik; reklama në internet dhe me email, përfshirë
zhvillimin dhe prodhimin e fushatave të mediave sociale dhe masave virale të marketingut;
marketing online; shërbime të porositjes në internet; sondazhi i opinioneve; organizimi i
programeve të besnikërisë së klientëve për qëllime komerciale, promovuese ose reklamuese;
organizimi i ekspozitave dhe ngjarjeve për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i
tërheqjeve të çmimeve për qëllime reklamimi; organizimi i promovimeve duke përdorur
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media audio-vizuale; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese;
organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të besnikërisë, skemave stimuluese,
shitjeve dhe skemave nxitëse promovuese; organizimi i ekspozitave, ngjarjeve, ekspozitave,
panaireve dhe shfaqjeve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; shërbime të jashtme
[ndihmë biznesi]; përgatitja e listës së pagave; konsulencë për menaxhim të personelit;
rekrutim i personelit; shërbime të fotokopjimit; vendosja e reklamave dhe shfaqjeve
promovuese në faqet elektronike të arritura përmes rrjeteve kompjuterike; planifikimi i
strategjive të reklamimit dhe marketingut; prezantimi i mallrave dhe shërbimeve; prezantimi
i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të krahasimit
të çmimeve; shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për
biznese të tjera]; sherbimet e demonstrimit të produkteve dhe shërbimet e shfaqjes së
produkteve; informacion për shitjen e produkteve; prodhimi i materialit reklamues dhe
reklama; promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; promovimi i mallrave dhe
shërbimeve të të tjerëve duke shpërndarë kupona, me anë të një skeme kartelash
shpërblimesh besnikërie, përmes programeve të kartelave të zbritjes, përmes administrimit
të shitjeve dhe skemave nxitëse promovuese që përfshijnë pulla tregtare, duke dhënë pikë
blerjeje për përdorimin e kartelave të kreditit, përmes ngjarjeve promovuese, përmes
shpërndarjes së materialit të shtypur dhe konkurseve promovuese; promovimi i shitjes së
shërbimeve [në emër të të tjerëve] duke organizuar reklama; promovimi i garave dhe
ngjarjeve, mallrave dhe shërbimeve për të tjerët, mallrave dhe shërbimeve përmes
sponsorizimit, ngjarjeve speciale, garave sportive dhe ngjarjeve; shërbime promovuese të
cilat kanë të bëjnë me ngjarjet e sportit; menaxhim promovues për personalitete sportive;
shërbime promovuese; ofrimi-sigurimi i një udhëzuesi të kërkueshëm për reklama në internet
që paraqet mallrat dhe shërbimet e shitësve online në internet; sigurimi i hapësirës
reklamuese në një faqe në internet; sigurimi i informacionit të biznesit përmes internetit;
sigurimi i informacionit tregtar për konsumatorët; sigurimi i informacionit mbi produktin e
konsumatorit përmes internetit; sigurimi i informacionit në lidhje me organizimin dhe
kryerjen e programeve vullnetare dhe projekteve të shërbimit komunitar; sigurimi i
informacionit të tregut në lidhje me produktet e konsumit; sigurimi i informacionit për blerje;
sigurimi dhe shpërndarja e informacionit të biznesit, materialeve reklamues dhe reklamave
në lidhje me ekspozitat, shfaqjet tregtare dhe ekspozitat për qëllime biznesi; sigurimi dhe
shpërndarja e informacionit të biznesit, ndihma dhe këshillat për pjesëmarrësit në ekspozitë,
vizitorët dhe ekspozuesit; sigurimi dhe marrja me qeratë e hapësirës, kohës dhe medias
reklamuese; sigurimi i një tregu online në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve; sigurimi i informacionit dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen
e produkteve dhe artikujve që do të blihen; sigurimi i informacionit dhe shërbimeve
këshilluese në lidhje me tregtinë elektronike; ofrimi i shërbimeve online të krahasimit të
çmimeve; marrëdhëniet me publikun; publikimi i teksteve publicitare; publicitete; shërbimet
e zhvendosjes për bizneset; marrja me qira e hapësirës reklamuese, kohës së reklamimit në
mediat e komunikimit, makinave dhe pajisjeve të zyrës, makinave të fotokopjimit, automatet
e makinave; kërkime për qëllime biznesi; shërbime kërkimore në lidhje me reklamën dhe
marketingun; shërbime të shitjes me pakicë të veshjeve; shitja me pakicë e kartelave të
parapaguara të palëve të treta për blerjen e veshjeve; shërbimet e shitjes me pakicë të
kartelave të parapaguara të palëve të treta për blerjen e shërbimeve argëtuese; shërbime të
rregullimit të vitrinave të dyqaneve të shitjes me pakicë; promovimi i shitjeve; promovimi i
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shitjeve për të tjerët me anë të kartelave të privilegjuara të përdoruesve; promovimi i shitjeve
përmes programeve të besnikërisë së klientit; promovimi i shitjeve në pikën e blerjes ose
shitjes, për të tjerët; shërbime sekretarie; shërbime për rregullimin e vitrinave të dyqaneve;
kërkimi i sponsorizimit; përshkrimi i informacionit në një paketë mediatike ; sistemimi i
informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbime të agjensisë së talenteve;
përgatitja e taksave; shërbime telekomunikuese (rregullimi i pershkrimit të informacioneve
në ) për të tjerët; shërbime telemarketingu; përgjigjje telefonike për parapaguesit e
padisponueshëm; reklamat televizive shërbime të shfaqjeve tregtare dhe ekspozitave tregtare;
transkriptimi; shtypja; përditësimi i materialit reklamues; përpunimi i teksteve; shkrimi i
teksteve publicitare; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në
internet, shërbime të shitjes me pakicë, me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e
kimikateve për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, hortikulturë
dhe pylltari, rrëshira artificiale të papërpunuara, plastik të papërpunuar, përberës për shuarjen
e zjarrit dhe përberje parandaluese për zjarr, përgatitje kalitjeje dhe bashkimi-saldimi,
substanca për rrezitje të lëkurës së kafshëve dhe mbrojtje, ngjitës për përdorim në industri,
shtuko(kit) dhe mbushës të tjerë paste, plehrash, plehëra-mbeturina, përgatitje biologjike për
përdorim në industri dhe shkencë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me
pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë, me shumicë dhe me postë të
drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e ngjyrave, bojrave, llaqeve, ruajtësve kundër ndryshkut
dhe kundër demtimit të drurit, ngjyruesve, njollave, bojrave për shtypje, shënjim dhe
gdhendje, rrëshira natyrore të papërpunuara, metale në formë petë dhe pluhur për t'u përdorur
në pikturë, dekorim, shtypje dhe art, mordant-fiksues, ngjyra, ngjyrosës, pigmente dhe bojra,
lëndë ngjyruese, ngjyra ushqimore, ngjyrosës ushqimi, kartrixhe-fishekë ngjyrë toneri, të
mbushura, për printera dhe fotokopjues; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes
me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë edhe postë të
drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e kozmetikës jo-mjekësore dhe përgatitjeve higjienike,
produkte dentare jo-mjekësorë, parfumeri, vajra esenciale, preparate zbardhuese dhe
substanca të tjera për përdorim lavanderie, pastrim, lustrim preparate pastruese dhe gërryese,
preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesit për bukurinë, produkte kozmetike, tualete,
preparate të higjienës orale, parfumeri dhe aromë, përgatitje për pastrimin e kafshëve,
ekstrakte aromatike; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në
internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e
aromatizueve për shtëpi, preparatave të lavanderisë, preparatave të pastrimit dhe lustrimit të
lëkurës dhe këpucëve, preparatave të pastrimit të automjeteve, sapun kundër djersitjes, antidjersë, preparate për rrezitje artificiale, locione për banjo, kripra për banjo jo për qëllime
mjekësore, zbutës të mjekrës, produkte për kujdesin e bukurisë, maska bukurie; shërbime të
shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me
pakicë me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e preparateve
zbardhuese dhe substancave të tjera për përdorim lavanderie, pastrim, lustrim, pastrues dhe
gërryes, produkte të kujdesit për trupin, pudër-pluhur trupi, krem për çizme, lustrues për
çizme, agjentë pastrues për duar, preparate për pastrim, pastrues, qumësht për pastrim për
qëllime tualeti, materiale ngjyrosëse, pajisje kozmetike, preparate kozmetike për nxirje të
lëkurës, produkte kozmetikë -krem; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me
pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në
lidhje me shitjen e mjeteve dentare, sapunëve deodorantë, deodorantëve, preparateve
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depiluese, detergjentëve, sapunëve dezinfektues, lëndëve ngjyrosëse (kozmetike), ngjyrave
për mjekër, kolonjë, pllaka zmerile (gërryes), rroba zmerile, rroba zmerile për pastrimin e
thonjve, letër zmerile-gërryese, vajra esenciale, tush për qepalla, kozmetikë për vetullat,
lapsa për vetullat, xhel për përdorim në flokë, preparate për zbardhjen e flokëve, produkte
për kujdesin e flokëve, ngjyrosës të flokëve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes
me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë
në lidhje me shitjen e bojrave të flokëve, locione flokësh, preparate për vendosjen e flokëve,
llak për flokët, preparate për valëzimin e flokëve, preparate për kujdesin e duarve, balsam
buzësh [jo-mjekësor-], locione për qëllime kozmetike, grim, pluhur-pudër grimi, preparate
për grim, preparate për heqjen e grimit, sapunë mjekësor, krem hidratues, preparate pastruese
të gojës, preparate për kujdesin e thonjve, manikyr për thonj, preparate për heqjen e llakut të
thonjve, llak të thonjve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online
në internet, shërbime te shitjës me pakicë, me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen
e përgatitjeve jo-mjekësore për përdorim pas rrojes, përgatitje tualeti jo-mjekësore, vaj për
trupin, vajra për qëllime kozmetike, vajra për parfume dhe aroma, parfumeri, parfume,
preparate për kujdesin e trupit, preparate për freskimin e frymëmarrjes [jo mjekësore],
locione para rroje dhe pas rroje, shampo, preparate për rroje, sapunë rroje, bojra për këpucë,
luster për këpucë, dyll për këpucë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me
pakicë online në internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje
me shitjen e preparateve për dush, produkte për kujdesin e lëkurës, përgatitje për lëkurën,
sapunë, pastrues njollash, preparate për nxirje nga dielli, pudër talk, ngjyrues dhe locione të
gjitha për flokët dhe mjekrën , pëlhura të lagura me locione kozmetike, artikuj tualeti, ujë
tualeti, artikuj tualeti, peshqirë që përmbajnë përgatitje jo mjekësore të tualetit, preparate për
larje dhe banjo; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në
internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e
vajrave dhe yndyrave industriale, dyllit, lubrifikantëve, thithësve të pluhurit, lagështimin dhe
përbërje për thithje pluhuri, lëndë djegëse dhe ndriçues, qirinj dhe fitila për ndriçim, aditivë
jo-kimikë të karburantit, lesh për përdorim si lëndë djegëse, qirinj të pemës së Krishtlindjes,
energji elektrike, dyll për çizme, këpucë dhe lëkurë, dyll ndriçues, vajra për bojra-ngjyra;
shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te
shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e qirinjve të
parfumuar dhe aromatizues, pastrues (përbërje thithjeje pluhuri për -), fitilave të lyer me dyll,
vaj tekstil, preparateve farmaceutike, mjekësore dhe veterinare, preparatave sanitare për
qëllime mjekësore , ushqim dietetik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose
veterinar, ushqim për foshnje, suplemente dietike për qënie njerëzore dhe kafshë, allçi ,
materiale për fashim, material për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; shërbime të shitjes me
pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe
postë direkte në lidhje me shitjen e dezinfektuesve, preparateve për shkatërrimin e parazitëve,
fungicidet, herbicide, fasho ngjitëse, ngjitëse për protezat, preparatet për freskimin e ajrit,
analgjetikët, preparatet antiseptike, kulturat bakteriologjike për -), fasha dhe veshje, rripa për
peceta sanitare [peshqirë], aromatizues të ajrit të makinave ; karbohidrate në formë të
lëngshme; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet,
shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e
përçuesve kimikë për elektroda elektrokardiografike, krem të ftohtë për trajtimin e lëndimeve
sportive, preparate për pastrimin e lenteve të kontaktit, plotësues dietik për njerëz dhe kafshë,
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pije dietike të përshtatura për qëllime mjekësore, ushqim dietik dhe substanca të përshtatura
për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnje, përgatitje dietike të ushqimit që
kanë një përmbajtje të ulët yndyre [përshtatur për qëllime mjekësore]; shërbime të shitjes me
pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me
shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e ushqimeve dietike të përshtatura për personat
që kanë çrregullime komplekse metabolike për qëllime mjekësore, substanca dietike të
përshtatura për përdorim mjekësor, substanca dietike për përdorim mjekësor në kontrollin e
peshës trupore, dezinfektues për qëllime higjienike, larje qensh, pije kryesisht mineralesh ose
vitamina, barna për qëllime mjekësore, kuti të mbushura të ndihmës së shpejtë, pajisje shtesë
ushqimore; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet,
shërbime me pakicë me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e
ushqimeve për personat që kanë çrregullime të ndërlikuara metabolike, fasho garzë [veshje],
preparate për pastrimin e duarve, komplete që përmbajnë preparate mjekësore, materiale për
fashim, zëvendësim vaktesh dhe përzierje dietike për pije, pluhur zëvendësues të vaktit,
ushqim mjekësor për sportistët, ushqime mjekësore për persona sportivë [vitamina ose
minerale], preparate medicinale dhe substanca; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të
shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte
në lidhje me shitjen e preparateve dhe substancave minerale dhe proteina, pije minerale
[mjekësore], relaksues të muskujve, preparate dhe substanca natopatike dhe homeopatike,
lëndë ushqyese dhe përberje ushqimore, shtesa ushqimore dhe dietike, oksigjen për qëllime
mjekësore, pesticide, preparate dhe substanca farmaceutike, preparate bimore dhe ekstrakte
për përdorim si suplemente dietike, suva; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes
me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte
në lidhje me shitjen e koncentrateve ushqimore dietike me pluhur dhe substancave dietike
për përdorim në një program për zvogëlimin e peshës për qëllime mjekësore, preparate për
përdorim dietik, ushqime proteinash për konsum njerëzor [përshtatur për qëllime mjekësore],
suplemente proteinash, radium për qëllime mjekësore, preparate sterilizuese, stimulues të
bërë nga vitamina; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në
internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në
lidhje me shitjen e shiritave për fasho, shtesa vitaminash, dietike dhe minerale, pije
vitaminash, preparate vitaminash, vitamina, ujra [pije] për qëllime mjekësore, metale të
zakonshëm dhe aliozhet të tyre, minerale, materiale metalike për ndërtim dhe konstruksione,
ndërtesa të transportueshme prej metali, kabllo jo-elektrik dhe tela prej metali të zakonshëm,
sende të vogla prej metali, kontenierë metalik për ruajtje ose transport; shërbime të shitjes
me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë
dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e kasafortave, sendeve të vogla të pajisjeve
metalike, metaleve të papërpunuara dhe pjesërisht të përpunuara, duke përfshirë produkte të
thjeshta të bëra prej tyre, shënja metali për automjete, shënja metali, çelsa dhe zinxhirë
çelsash, brava, çelsa, zbukurime, kosha metalikë, çelsa, varëse çelsash, shenja, statuja, statuja
dhe figura të vogla, bronzi, trofe të bëra-punuara prej metali, kuti parash; shërbime të shitjes
me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë
dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kutive, trofeve, modeleve të metaleve
të çmuar, të gjitha të bëra tërësisht ose kryesisht nga metale të zakonshëm, makina, mjete
makinerie, mjete të funksionuara me energji, motorë dhe makina, përveç automjeteve
tokësore, komponenteve të bashkuesve të makinerive dhe përbërësve të transmisionit, përveç
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automjeteve tokësore, mjeteve bujqësore, përveç mjeteve të dorës që operohen me dorë,
inkubatorëve për vezë, makinave automatike të shitjes; shërbime të shitjes me pakicë;
shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me
shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e veglave dhe mjeteve të dorës, të
cilat operohen me dorë, takëm, krahë anësorë, brisk, mjete higjienike dhe bukurie të drejtuara
nga dora për njerëz dhe kafshë, mjete ngritëse, mjete dore emergjence dhe shpëtimi, vegla
kopshtarie, gërshërë, shtrengues hekuri, dana për mbështjellje, mbështjellës për qepalla,
pajisje manikyrësh, gërshërë për thonj, turpi thonjsh, pajisje pedikyrësh, gërshërë të mëdha
të krasitjes, piskatore-pincetë, mashë, prerëse picash; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime
të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe me
postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve të shkencës,
hulumtimit, lundrimit, vrojtimit, fotografike, kinematografike, audio-vizuale, optike,
peshimit, matjes, sinjalizimit, zbulimit, testimit, inspektimit, shpëtimit të jetës, apo aparate
dhe instrumente të mësimdhënies, aparate dhe instrumente për përçimin, ndërrimin,
transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes ose përdorimit të
energjisë elektrike; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në
internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen
e aparateve dhe instrumenteve për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e
zërit, imazheve ose të dhënave, media të regjistruara dhe të shkarkueshme, softuere
kompjuterike, regjistrime digjitale ose analoge dhe mediave për regjistrime dhe ruajtje,
mekanizma për aparate që punojnë me monedha, kasa, mjete llogaritëse, kompjuterë dhe
pajisje periferike kompjuterike, kostume zhytjeje, maska zhytësish, veshë për zhytës;
shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të
shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kapseve të hundës
për zhytësit dhe notarët, doreza për zhytësit, aparate për frymëmarrje për not nën ujë, aparate
për shuarjen e zjarrit, mbrojtës të barkut (për mbrojtje nga aksidentet dhe lëndimet) , alarme,
përforcues, antena, aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e
zërit, të dhënave dhe / ose imazheve, aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin
e zërit ose imazheve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në
internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen
e aparateve për përdorim me kompjuterë, kaseta audio dhe video dhe disqe, të gjitha në formë
të regjistruar paraprakisht, aparate audio, regjistrime audio, altoparlantë audio, sisteme audio,
makineritë e rishikimit automatik, çantat dhe kutitë e përshtatura posaçërisht për mbajtjen
ose bartjen e pajisjeve portative, telefonëve të lëvizsshëm, pajisjeve dore dhe tabletave dhe
pajisjeve dhe aksesorëve për pajisje të tilla, bateri, bateri elektrike, kuti baterie; shërbime të
shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me
pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e karikuesve të baterive, dylbi,
CD-ve bosh dhe të regjistruara paraprakisht, disqeve, regjistrave, shiritave dhe kasetave,
shiritave bosh për regjistrimin e audios dhe videos, mbrojtës të trupit, libra të regjistruar në
disk, mbrojtës të gjirit, dollapë dhe mbështetëse, të gjithë të përshtatur për aparate dhe
instrumente audio, video dhe televizive, kabllo, makina elektrike, llogaritëse, kalkulatorë,
kamera, film kamera, lente kamera; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me
pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në
lidhje me shitjen e kamerave, karta që përmbajnë një çip qark të integruar, karta të koduara
me karakteristika të sigurisë për qëllime të vërtetimit autentik, karta që përdorin kujtime
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magnetike dhe kujtime të qarkut të integruar, mbajtës për telefona celularë , mbajtëse kutie
të përshtatura për syze dielli, kaseta të përshtatura për dylbi, kutitë për celularët, kutitë për
syzet dhe syzet e diellit, kuvertat e kasetave, aparate CD, kasetat e radios CD; shërbime të
shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë dhe
me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e CD-ve, telefonave të lëvizsshëm,
zinxhirëve dhe kordave për syze dhe syze dielli, film kinematografik, i ekspozuar, aparate
pastrimi për disqe të regjistrimit të zërit, orë (pajisje për regjistrimin e kohës) dhe kohëmatës,
veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, aparate që operojnë me monedha
(mekanizma për -), televizione dhe video të kombinuara, kompakt disqe, revista të
ndërmarrjeve të shkarkuara përmes internetit; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të
shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë
të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e aplikacineve të programeve të softuereve kompjuterik,
programe softuere kompjuterike të aplikacioneve për pajisje portative, celularë, pajisje dore
dhe tabletë, programe softuere kompjuterike të aplikacioneve që kanë të bëjnë ose shfaqin
lojra, lojra kazino, lojra me letra, bixhoz ose baste, programe të lojrave kompjuterike dhe
video-lojrave, programe kompjuterike
te lojrave të harduereve
kompjuterik; pajisje periferike kompjuterike, shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të
shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë
direkte në lidhje me shitjen e programeve kompjuterikë te softuereve, programeve
kompjuterikë te softuereve dhe harduereve dhe të pajisjeve kompjuterike me funksione
multimediale dhe interaktive, programe të softuereve kompjuterik dhe programe
kompjuterike të shkarkueshme ose të siguruara përmes internetit, programe të softuereve
kompjuterik dhe programe kompjuterike që kanë të bëjnë me ose paraqesin lojra, lojra të
bazuara në aftësi, lojra kazino, lojra me letra, bixhoz ose bast; shërbime të shitjes me pakicë,
shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe
postë direkte në lidhje me shitjen e programeve të softuereve kompjuterik për telekomunikim
dhe komunikim përmes rrjeteve lokale ose globale të komunikimit, duke përfshirë Wi-Fi,
internet, intranet, ekstranet, televizion, komunikim celular, celular dhe rrjete satelitore,
terminale kompjuterike, kompjuterë, kompjuterë laptop dhe kompjuterë notebook,
kompjuterë lojrash; përçues, elektrikë; kontenierë për diapozitive të mikroskopit; shërbime
të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me
shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kontrollorëve dhe tastierave, të gjitha për
ngrohje, ventilim, kondicionim të ajrit, ndriçim dhe sigurim, sportele, bartës të dhënash me
çipa elektronikë të integruar, bartës të dhënash me çipa të integruar mikroprocesor , kaseta
digjitale audio, disqe digjitale të gjithanshme, disqe dhe kaseta të gjitha për lojra video, disqe
drajver, disqe dhe kaseta të gjitha për lojra video, disqe që mbajnë regjistrime video, aparate
zhytëse; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet,
shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e
programeve dhe softuereve dhe programeve të shkarkueshëm të kompjuterëve dhe lojrave
video, softuere dhe programe të lojrave elektronike të shkarkueshme dhe lojrave video,
botime elektronike të shkarkueshme, lojra kompjuterike interaktive të shkarkueshme dhe
lojra video softuere dhe programe, shkarkimi i publikimeve, posaçërisht, revista të
kompanisë të shkarkueshme përmes internetit; shitja me pakicë, shitja online me pakicë
përmes internetit dhe shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në
lidhje me shitjen e softuereve dhe programeve për lojra kompjuterike dhe video lojra për
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realitete të cilat mund të shkarkohen, kapëse veshësh, mburoja për bërryla dhe mbrojtëse,
aparate elektrike për pastrim, aparate për valëzimin e flokut, instalacione elektrike për
kontrollin me telekomandë të operacioneve industriale, hekura elektrik, kabllo të energjisë
elektrike, lustruesit elektrik të këpucëve, komplete për kaçurrela me avull, shërbime të shitjes
me pakicë online, shërbime të shitjes me pakicë shërbime të shitjes me pakicë dhe me
shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e gypave me vakum, aparateve dhe
instrumenteve elektrike, të gjitha për përdorim në zyrë, aparate elektrike për shtëpi,
elektrolizerë, aparate elektrike për përdorim personal për qëllime galvanizimi, tabela të
shpalljeve elektronike, programe elektronike të lojrave kompjuterike dhe video lojrave,
softuere për lojra dhe video-lojra kompjuterike, lojra elektronike; shërbime të shitjes me
pakicë, shitjes me pakicë online në internet dhe shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë
dhe postë direkte në lidhje me shitjen e tabelave për porosi elektronike, tabelave të shfaqura
për informacione elektronike, publikimeve elektronike të shpërndara përmes e-mail-eve,
kartelave të koduara dhe enkodues magnetik, kartelave të koduara të çipave që përmbajnë
programe të përdorura për aplikime financiare, programe besnikërie, programe shpërblimesh
dhe preferenciale të mbajtësve të kartelave, kabllot zgjatëse, kabllo vazhduese, kutitë e
syzeve, syze; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet,
shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e syzeve, syzeve,
syzeve të diellit, syze sportive dhe syze, syzeve të notit, mburojave të fytyrës, aparateve dhe
instrumenteve të përpunimit të faksit, qarqe (të elektrizuara -), filtra për maska të
frymëmarrjes, mbulesa fleksibël (me formë) për kontrollet e aparateve elektrike, tapa për
larje dhe not, ekranet fluoreshente, korniza dhe lente për syze dhe syze dielli, korniza për
syze; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet,
shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e lojërave të
përshtatura për përdorim me marrës televiziv, programe softuere lojrash, syze për skij, syze
për përdorim në sport, barazues grafikë, aparate për modelimin e flokëve, aparate për
velëzimin e flokëve,shirita për pastrimin e kokës, kufje, kufje, helmeta (me përjashtim të
helmetave të çiklistëve), mbajtëse të përshtatura për telefonë të lëvizsshëm, karta të ngopura
me hologram, holograme; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online
në internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e
programeve interaktive të lojrave kompjuterike dhe video-lojrave, softuere për lojë
kompjuterike interaktive dhe video-lojra, softuere për lojë elektronike interaktive
kompjuterike dhe video-lojra, softuere dhe programe per lojra kompjuterike dhe video-lojra
interaktive multimediale, levë-joystick për përdorim me kompjuterë, kuti xhiboksi, makina
karaoke, jastëk gjuri, mburojë dhe mbrojtës, kuti për mbajtjen e laptopit; shërbime të shitjes
me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë
dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e mbulesave të laptopëve, lenteve për syze,
syzeve dhe syzeve të diellit, jelekëve të shpëtimit, xhaketave dhe notuesve, filamentevefijeve të holla përçuese të lehta [fibrave optike], peshoreve të bagazhit, të dhënave magnetike
transportuese, disqeve regjistruese, magneteve, syzeve zmadhuese, matësve, instrumenteve
matëse, shiritave matës, memories, aplikacioneve mobile që përmbajnë softuere dhe lojra të
realitetit virtual; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë në internet,
shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e
mbulesave të telefonave celularë, shiritave të telefonave të lëvizshëm, telefonave celularë,
telefonave pa kabllo, makinat e numërimit dhe klasifikimit të parave, aparate të monitorimit,
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elektrik, dyshekëve miu, jastëkëve miu, mbrojtës gojë (mburoja gome), mp3 player dhe
pajisje elektronike digjitale portative dhe dore për regjistrim, organizim, transmetim,
manipulim dhe rishikim të skedarëve të tekstit, të dhënave, file audio dhe video; shërbime të
shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me
pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e aparateve të navigimit për
automjete [kompjutera në anije], odontoguard-aparate, makina per zyre, aparate dhe
instrumente optike, aparate per thirrje-pejgjer, hapamatës, periskop, cd lojtarë-plejer
personal , stereo personale, pajisje telefonike, mbulesa telefonike [të përshtatura posaçërisht]
dhe mbulesa për pajisje elektronike digjitale portative dhe dore, regjistra fonografësh, kaseta
dhe disqe; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet,
shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e
aparateve dhe instrumenteve fotokopjuese, aparateve dhe instrumenteve fotografike, kartave
të veshura me plastikë që përmbajnë materiale të shtypura [të koduara], prizave, folevepër
priza dhe kontakteve të tjera [lidhjet elektrike]. , makina llogaritëse xhepi, aparate dhe
instrumente portabël audio, kartaa magnetike të parapaguara, kohëmatës të programueshëm,
pajisje mbrojtëse për përdorim personal për mbrojtje ndaj aksidenteve, veshje mbrojtëse dhe
aksesorë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet,
shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e veshjeve
mbrojtëse për zhytje, veshjeve mbrojtëse për pjesëmarrësit në sportet motorike [për
parandalimin e aksidenteve], veshjeve mbrojtëse, mbulesave të kokës dhe këpucëve për
përdorim në sport, syzeve mbrojtëse, syzeve të diellit dhe syzeve mbrojtëse, helmetave
mbrojtëse, makinave për shpimin e kartave për zyrë, radio kasetave, radio marrëseve,
radiove, radio orëve, aparateve të regjistrimit, aparateve për telekomandë; shërbime të shitjes
me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë dhe me
shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kostumeve të sigurisë së mbijetesës,
aparateve naviguese satelitore, satelitëve dhe dekoderave, peshoreve, kartelave të koduara të
sigurisë, gjysmëpërçuesve, mbulesave të formësuara për kontrollet e aparateve elektrike,
bilbila-fishkëllima sinjalizues, helmetave për skateboard, kartave inteligjente, kartave të
koduara magnetike, kartave për mbajtjen e të dhënave elektronike, karta ngarkimi-mbushjeje,
karta bankare, karta krediti, karta debiti, karta çipi, karta me vlerë të ruajtur, karta pagese;
shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me
pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kartave të parapaguara,
çorapeve, ngrohjeve elektrike, regjistrimittë zërit, altoparlantëve, altoparlantëve me zë të
lartë, zmadhuesit të zërit të kufjeve, kabllove tw altoparlantëve, mbajtëseve të syzeve, syzeve
sportive ( syze), veshjeve për sytë sportive, syzeve (goggles) sportive, helmetave sportive
dhe maskave-mbrojtëse, pullave postare (aparati për të kontrolluar), rripave dhe këllëfëve
për syze dhe syze dielli, rripave për syze dielli, syzeve të diellit, mbrojtësve të vëshimeve,
syzeve të notit, kasetofonëve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë
online në internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen
e magnetofonave, shiritave, disqeve dhe flopy disqeve, të gjitha të regjistruara me programe
kompjuterike, aparate telekomunikimi (përfshirë kartat telefonike me parapagim
ndërkombëtar dhe kupona elektronikë-vauçere (vouchers)), instalime, aparate dhe
instrumente telekomunikuese, , aparate telekomunikuese (përfshirë kartat telefonike me
parapagim ndërkombëtar dhe kupona-vauçere elektronikë), aparate dhe instrumente
telefonike për përgjigje, aparate telefonike; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes
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me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe me postë të
drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e telefonave, telefonave celularë, telefonave pa tel,
antenave televizive, aparateve dhe instrumenteve televizive, televizorëve, televizorëve për
marrjen e transmetimit satelitor, tokene për aktivizimin elektrik, aparate dhe instrumente
elektronike dhe telekomunikuese, transformatorë, akordues, pllaka rrotulluese, aparate dhe
instrumente për shkrim makine, pajisje për ruajtjen dixhitale; shërbime të shitjes me pakicë,
shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me
shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve video,
kamerave video, video disqeve plejer, softuereve të lojërave video, lojërave video, aparateve
për regjistrim video, programeve të realitetit virtual të lojërave kompjuterike dhe video
lojërave, softuereve të realitetit virtual të lojërave kompjuterike dhe programeve të lojërave
video, kufjeve dhe helmetave të realitetit virtual, njësive të shfaqjes vizuale, makinave të
votimit, monitorëve të ekranit video të përshtatshëm për bartje, aparate dhe instrumente të
përpunimit të fjalëve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në
internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e
aparateve dhe instrumenteve kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrëve
artificiale, syve dhe dhëmbëve, artikujve ortopedikë, materialeve për qepje, pajisjeve
terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për persona me aftësi të kufizuara, aparateve për
masazhe, aparateve, pajisjeve dhe artikujve për foshnje në gji, fashave, pakove të ftohta dhe
të nxehta për qëllime mjekësore, maskave dhëmbësh për fytyrë dhe dorezave dentare;
shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të
shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e
mbështjellësve elastik për gjymtyrë dhe nyje për përdorim mjekësor, maskave për fytyrë për
përdorim mjekësor, mbrojtësve të dëgjimit, aparateve neoprene-mbajtëse për gjymtyrë dhe
nyjeve për përdorim mjekësor, makinave ortodontike dhe instrumenteve për qëllime dentare,
instrumenteve mbrojtëse për qëllime dentare, mbështetësve sportive, fashave pezulluese për
përdorim në sport; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në
internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e
aparateve dhe instalimeve për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje,
ventilim, furnizim me ujë, për qëllime sanitare, aparateve dhe instalimeve për ftohje, skarë
për piknik (gurë llavë për përdorim në -), ajër i kondicionuar (instalime për -), llambave
valëzuese, qeseve të sterilizimit të disponueshëm; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të
shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë
direkte në lidhje me shitjen e filtrave për ujë të pijshëm, çakmakëve të gazit, shkopinjve,
aparateve dhe pajisjeve për tharjen e flokëve, aparateve ngrohëse, shisheve me ujë të ngrohtë,
hidrantëve, llambave, karburantit bërthamor dhe materialit moderues bërthamor (instalime
për përpunim), radiatorëve, paisjeve elektrike, frigoriferëve, krijuesve të smogut, ulëseve të
tualetit, pishtarëve për ndriçim, llambave me rreze ultravjollcë, jo për qëllime mjekësore,
instalimeve për ujitje, automatike; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me
pakicë online në internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje
me shitjen e automjeteve, aparateve për automjete për lëvizje nga toka, ajri ose uji, mburojave
të ekranit të makinës dhe perdeve mbrojtëse nga dielli, rregullimeve për makina, mbulesave
për ndenjëset e makinave, automjeteve elektrike, makinave dore, tubave të brendshëm
(veshje riparimi për -), karrocave për blerje-pazar, sajë, pajisjeve për automjete, përbërësve
dhe pjesëve të përfshira në këtë klasë, gomave të rrotave të automjeteve [goma], pajisjeve të
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gomave të rrotave të automjeteve, pajisjeve dhe pjesëve; shërbime të shitjes me pakicë,
shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe
postë direkte në lidhje me shitjen e xhamave të përparme të automjeteve, armëve të zjarrit,
municionit dhe predhave, eksplozivëve, fishekzjarreve, metaleve të çmuar dhe aliazhet e tyre,
stolive, gurëve të çmuar dhe gjysëm të çmuar, instrumentevehorologjike dhe kronometrike,
orëve të alarmit, shenjave prej metali të çmuar, kutive, kutive prej metali të çmuar, rrathëve,
kutive për orë dhe orë dore, kutive për prodhimin e orës, zinxhirëve prej metali të çmuar,
kutive të orës, akrepave të orës, orëve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me
pakicë online në internet, shërbime të shitjes dhe me shumicë dhe postë direkte me pakicë në
lidhje me shitjen e manshetave, kapëseve për kollare, kunjave lidhëse, imitimit të arit, kutive
përbizhuteri prej metali të çmuar, bizhuterive dhe imitimit të bizhuterive, kutive të
bizhuterive, unazave të çelësave, enëve të kuzhinës me metal të çmuar, medaljeve, shenjave
prej metaleve të çmuar, unazave qirinjsh prej metali të çmuar, akrepave lëvizës për orë dhe
orë dore, zbukurimeve të metaleve të çmuar, unazave që janë stoli, orëve sportive,
instrumente për mbajtjen e kohës; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me
pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte me pakicë në
lidhje me shitjen e xhinglave, trofeve, kopsave për rripa, të gjitha prej metali të çmuar ose të
veshura me to, brezave për orë, rripave për orë, orëve, orëve dore, instrumenteve muzikorë,
mbajtësve të instrumenteve muzikore dhe mbajtës-mbështetës për instrumente muzikorë,
shkopinjve për dirigjentë, letër dhe kartuç, materialeve të shtypura, materialeve për lidhjen e
librave, fotografive, letër shkrimit dhe pajisjeve të zyrës, përveç mobiljeve; shërbime të
shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me
pakicë dhe me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e ngjitësve për artikuj
shkrimi ose shtëpiake, materialeve për vizatim dhe materiale për artistë, furçave për bojëngjyrë, materialeve udhëzuese dhe mësimore, fletëve plastike, filmave dhe çantave për
mbështjellje dhe paketim , lloje printerësh, blloqe shtypi, ngjitësve për qëllime shkrimi,
shpërndarësve të shiritave ngjitës muri [materiale zyre], ngjitësve për artikuj për qëllime
shkrimi ose shtëpiake, axhenda, albume; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes
me pakicë online në internet; shërbime të shitjes me pakicë në internet, shërbime të shitjes
me pakicë, dhe me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e modeleve
të arkitektëve, materialeve të artistëve, çantave [pliko, qese] letre ose plastike, për paketim,
blloqe shënimesh, materialeve për lidhjen e librave, libra, revista [botime periodike] ,
broshurave, afisheve dhe publikimeve të tjera të shtypura, broshurave, kalendarëve,
kartonave të bëra prej plastike [përveç të koduara ose magnetike], kutive për stilolapsa,
kutive për artikuj shkrimi, katalogëve, shandanëve, busullave; shërbime të shitjes me pakicë,
shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me
shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e dekalcomanive, fletëve të tavolinës, ditareve,
skedarëve të dokumenteve [shkrimi], tabelave të vizatimit, instrumenteve të vizatimit,
gomave, programeve të ngjarjeve, stilolapsave (felt tip pens), kartave të dhuratave,
kuponave-vauçere dhuratë, shkopinjve ngjitës, kartolinave përshëndetëse, shamive letre,
theksuesve-shenjuesve, librave të indeksuar për regjistrimin e informacionit në lidhje me
trajnimin e fitnesit, stilolapsave me ngjyrë, ngjyrave për stilolapsa; shërbime të shitjes me
pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe
me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e materialit udhëzues dhe mësimor (përveç
aparateve), etiketës së bagazhit prej lëkure, revistave, stilolapsave (shkrimi), gazetave,
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librave, fletoreve të shënimeve, programeve zyrtare [materiale të shtypura], furçave të
piktorëve, letrave, kartuçit dhe mallrave të bëra nga këto materiale, të papërfshira në klasa të
tjera, pastel-eve [shkumësa], lapsave, mprehësave të lapsave, stilolapsave, lapsave; shërbime
të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me
shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e revistave periodike [materiale
të shtypura], fotografive, filmave plastik për ambalazh, materialeve plastike për paketim (që
nuk përfshihen në klasat e tjera), posterave, axhendave të shtypura, materialeve të shtypura,
publikimeve të shtypura, biletave të shtypura, llojeve printerësh, blloqeve të shtypura,
shënimeve të lëvizshme vetëngjitëseve, tatuazheve të lëvizshme, të redaktura, qeseve
plastike [mbajtëse] pazari, programeve të suvenireve, pullave [vula], makinave kapëse -heft;
shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të
shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e makinave ngjitëseheft, kartolinave, klisheve, pëlhurave, makinaveve të shkrimit dhe materialeve të zyrës
(përveç mobiljeve), diagrame muri për t'u përdorur si ditarë, diagrame muri për t'u përdorur
si ditarë, pllakave të bardha, gomës së papërpunuar dhe gjysëm të përpunuar, gutta-perka,
gomave, asbestit, liskuneve dhe silikateve dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale,
plastikave dhe rrëshirave në formë të ekstuduar për t'u përdorur në prodhim; shërbime të
shitjes me pakicë, shërbime te shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me
pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e materialeve të paketimit,
ndalimit dhe izolimit, tubave fleksibël, tubave dhe gypave, jo prej metali, lëkurës dhe
imitimit të lëkurës, lëkurave të kafshëve dhe peliçeve, bagazheve dhe mbajtja e çantave,
ombrellave dhe çadrave të diellit, shkopinjve për ecje, kamxhikut, parzmores dhe shalës së
kuajve, jakës, rripave dhe rrobave për kafshë, portofoleve arti [kasa], artikujve pë bagazhe,
çantave atletike, çantave atashesh; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me
pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte në lidhje me
shitjen e mbajtësve të fëmijëve dhe foshnjeve, çantave të shpinës, bagazheve, çantave,
çantave për pajisje udhëtimi, çantave të plazhit, çantave rripash, çantave beli, rripave të
punuar prej lëkure imituese, rripave të punuar prej lëkure, çantave në formë plikoje-kuleta ,
çantave për çizme, aktçantave, kutive të kartelave të biznesit, çantave të kampingut, çantave
nga thupra, kutive të kartave, mbajtësve të kartave, mbajtëseve të çeqeve, bagazheve të dorës,
kutive, kutive për telefonat celularë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me
pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në
lidhje me shitjen e rastave, çanta tërheqëse, çantave kozmetike, kasetave të kartave të kreditit,
mbajtëseve të kartave të kreditit, çantave për pelena, kasetave të dokumenteve, çantave
kampimi, çantave për mbrëmje, fiksuesve dhe rripave prej lëkure, aparateve mbajtëse në
kornizë në llojin e çantave të shpinës për mbajtjen e foshnjave, kornizave për çantat e dorës,
kornizave për ombrella, çantave të rrobave, karrikeve të ombrellave të golfit, ombrellave të
golfit, çantave të palestrës, çantave të dorës, të pajimeve, çantave të dorës; shërbime të shitjes
me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe
postë direkte me pakicë në lidhje me shitjen e lëkurave, çantave të shkopinjve, mbajtësve,
batanijeve të kuajve. ,pajisjeve të kuajve, pajisjeve të kuajve dhe artikujve për kuaj, kuti
çelsash, lidhëse për çelsa të bëra prej lëkure që përfshijnë unaza çelësash, mbajtëseve të
çelësave, çantave të çelësave, çantave të shpinës, lidhëseve (lëkure -), rripave (lëkurë -),
artikujve prej lëkure duke përfshirë litarin e kuajve dhe artikuj të kuajve, portofolëve të
lëkurës [mbulesa], bagazheve, etiketave të bagazhit; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime
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të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte
në lidhje me shitjen e rripave të bagazhit, çantave për përdorim mbrëmjeve, bagazheve për
mbrëmje, çantave shporta, çadrave të diellit, libra xhepi, portofola xhepi, portofole, çanta për
letra, çanta, çanta, çanta regjistrimi, shalë kalërimi, shalë kalërimi, çanta shpine, shalë kuajsh,
çanta shkollore, thasë shkolle, çanta shpine nxënësish, çanta këpucësh, çanta pazar, karroca
pazar [çanta pazari me rrota), çanta shpatullash, lëkura dhe peliçe, çanta sportive, çanta
sportistësh; rripave për këpucë patinazhi, valixheve, çantave të makiazhit, çanta ngarkese,
çantave të udhëtimit, mbathjeve të udhëtimit, mbathjeve, mbajtëseve të ombrellave,
ombrellave, çantave të belit, pako beli, çanta për çanta rreth beli, çanta rreth trupi, shkopinj
për ecje, kuleta, kuleta të cilat kapen në bel, kamxhik, tabela të cilat përdoren si ditarë, tabela
të bardha, shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet,
shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e
materialeve, jo prej metali, për ndërtim dhe konstruksione, tuba të ngurtë, jo prej metali, për
ndërtesë, asfalt, zift, katran dhe bitum, ndërtesa të transportueshme, jo prej metali,
monumente, jo prej metali, orendi, pasqyra, korniza fotografish, kontejnerë, jo prej metali,
për ruajtje ose transport, kocka të papunuara ose gjysëm të përpunuara, brirë, dhëmbë balene
ose bizhuteri; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet,
shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e predhave,
material i butë i bardhë si argjila i përbërë nga silikat magnezi i hidratuar, (meerschaum),
qelibar të verdhë, shtroja [përveç liri], shtretër për kafshët shtëpiake, byzylykët (identifikimi),
jo prej metali, për qëllime spitalore, kabllo ose kapëse tubash prej plastike, mobilje
kampingu., varëse rrobash, unaza perdesh, dekorime prej plastike për produkte ushqimore,
dërrasa ekrani, dyshekë prej shkumësi për kamping, pajisje mobiljesh, jo prej metali;
shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të
shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e shportave (të
thurura, zakonisht të mëdha, që përdoret për transportin e sendeve)[hampers], jastëkëve të
fryrë [të ndryshëm nga ata për përdorim mjekësor] për vendosjen rreth qafës, manekine,
jastëkëve, çantave të gjumit, enëve të shtëpisë ose kuzhinës dhe kontejnerë, enë gatimi dhe
sende shtëpiake, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve, krehrave dhe sfungjerëve-shpuzave,
furçave, përveç furçave të piktorëve, materialeve për prodhimin e furçave, artikujve për
qëllime pastrimi; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në
internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen
e qelqit të papërpunuar ose gjysëm të përpunuar, përveç qelqit të ndërtimit, enëve të qelqit,
porcelanit dhe enëve prej balte, shporta për përdorim shtëpiak, kriklla-gota të mëdha birre,
tas-bokall dhe enë, furça, pjesë pajisjesh që çlirojnë ngrohje (stufa, soba…) mbajtëse qirinjsh,
unaza qirinjsh prej metali të çmuar, shandanë prej metali të çmuar, zbukurime kineze,
instrumente pastrimi [të operuara me dorë], përzjerës për koktejle, xhezve kafeje jo elektrike,
enë shtëpiake; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet,
shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e
kontejnerëve shtëpiak të gjithë prej metali të çmuar, kontejnerë për ushqim, kontejnerë për
përdorim shtëpiak për qëllime magazinimi, enë gatimi, çanta ftohëse, çanta ftohëse për
karrem peshkimi, enë kozmetike, filxhanë, artikuj dekorativë të bërë prej qelqi, dekorime
kineze, punime porcelani i zbukuruar kinez, enë prej porcelani, enë prej balte ose porcelani,
shishe për pije, kashtë për pije, enë për pije, figurina, stenda prej hekuri të sheshtë, vazo
lulesh, shishe uji që palosen; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë
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online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë
në lidhje me shitjen e nxjerrësve të lëngjeve të frutave (të operuara me dorë), artikujve prej
sendesh për dhurata dhe vepra arti, të gjitha të bëra prej punimeve kineze prej kockash, kristal
kinez, enë prej argjile, qelqi, porcelani ose terrakota, qelqi, të papërpunuara ose gjysëm të
përpunuara [përveç qelqit të ndërtimit], enë shtëpiake ose kuzhine dhe kontejnerë, kova
akulli, kurthe për insekte, shishe dhe enë për pije, kazanë, enë kuzhine dhe shtëpiake dhe
kontejnerë, kuti për ushqim dreke; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me
pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në
lidhje me shitjen e figurave në miniaturë, miksera [jo-elektrike-] për përzierjen e pijeve,
miksera, manual [përzjerës koktejli], kriklla-gota të medha, instrumente dhe materiale jo
elektrike, të gjitha për pastrim, zbukurime, shporta pikniku (të pajisura -), përfshirë enët,
pjatat , sendet prej porcelani, kashtë për pije të ripërdorshme, kashtë të ripërdorshme, pjata
prej metali të çmuar, shishe për përzjerje, shishe sportive, lesh çeliku, enë për ruajtjen e
ushqimit; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet,
shërbime me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e enëve të
magazinimit për përdorim shtëpiak, kashtë, rezervuar, çanta të izoluara termikisht për
përdorim shtëpiak ose kuzhine ose për përdorim në transportimin dhe ruajtjen e ushqimit dhe
pijeve, kontejnerë të izoluar termikisht për ushqim, balona të izoluara termikisht për
përdorim shtëpiak, furça dhëmbësh, krujtëse dhëmbësh, tabaka për qëllime shtëpiake, kuti
stolish, vazo dhe urna-vazo me kapak, shishe uji, kanaçe, artikuj kopshtarie, vepra arti;
shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të
shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e litarëve
dhe telave, rrjetave, çadrave-tendave dhe tarpaulinave- çadrave, tendave prej materiali
tekstili ose sintetik, velave, thasëve për transport dhe ruajtjen e materialeve me shumicë,
material mbushës, materiale amortizimi dhe mbushjeje përveç letrës, kartuçit, gomës ose
plastikës, mbulesave të përshtatshme, materiale tekstili me fije të papërpunuara dhe
zëvendësuesit e tyre, lecka prej dylli, mbulesa për kamuflazh; shërbime të shitjes me pakicë,
shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë
direkte në lidhje me shitjen e fijeve dhe leshi të tjerrur, për përdorim në tekstil, fije pambuku
dhe fije të tjerrura, fije qepjeje dhe fije-të tjerrura, fije mëndafshi dhe fije- të tjerrura, fije
leshi dhe fije- të tjerrura, pe prej pambuku, mëndafshi dhe leshi, tekstile dhe zëvendësus për
tekstile, pëlhura shtëpiake, perde prej tekstili ose plastike, banderola, pëlhura per banjo,
mbulesa shtrati dhe tryeze, rroba krevati, mbulesa shtrati, çarçafë, shtroja shtrati, perde roll
(roletne), mbathje, mbulesa (pajisje për kapakun e tualetit -) prej pëlhure; shërbime të shitjes
me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë
dhe me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e mbulesave për jastëkë,
mbajtëseve të fjongove të perdeve, perdeve, mbulesave pë jastëkë, mbulesave për jorgani,
jorgan, jorgan me pupla, peshqirë për fytyrës, fanellave, mbulesave për mobilje, facoleta,
peshqirë kuzhine, pëlhura prej liri dhe tapiceri, veshje fetare [veshje], peceta, pëlhura tekstili
jo të endura, këllëfë jastëkësh, mbulesa jastëkësh, batanije tekstili të printuara, mbulesa
jorgani, jorganë, qilima, çarçafë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë
online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje
me shitjen e perdeve të dushit, qefinave, çantave të gjumit, rrobave të tryezës, pëlhurave të
tryezës, mbulesave të tryezave, copave për tavolina, rrobave për tavolina, mbulesave për
tavolina, pecetave, peshqirë çaji, perde tekstili me shirita(pelmets), mallra tekstili, materiale
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tekstili, tekstile për prodhimin e artikujve të veshjeve, peshqirë, peshqirë tekstili, qilima për
udhëtarë, qilima udhëtimi (mbulesa për gjunj), mbështjellëse-, mbulesa muri prej tekstili,
doreza larëse, rrip pëlhure të bardhë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me
pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në
lidhje me shitjen e veshjeve, këpucëve, mbulesave të kokës, kapuçë-xhup me kapuç, shiritave
të dorës (veshje), kapuçë me qafë (balaclavas), rripa [veshje], rripa të punuar prej lëkure të
imituar., rripa të punuar prej lëkure, çizme, xhaketa të lehta të pa përshkueshme nga uji deri
në gjunj (cagoules), kapele (dush -), kapele [veshje koke) veshje të jashtme pa mëngë
(chasubles), pallto, fustane, veshje ushtrimi, veshje mode, xhaketa peshkimi, çizme dhe
jelekë për peshkim, bluza peshkimi, çizme futbolli, fanella futbolli, këpucë me qafë pa
lidhëse, doreza, kapele, trikotazhë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me
pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte
në lidhje me shitjen e xhaketave, xhinseve, veshjeve të kohës së lirë, veshjeve të kohës së
lirë, veshjeve të lehta, veshjeve liturgjike, kollare, veshje mbrojtëse për surfing, xhupë pa
mëngë-jelek, replike komplete futbolli, veshje sigurie, dorashka, mbulesa koke dhe këpucë
(përveç mbrojtjes nga aksidentet ose lëndimet), komplete për ski (salopettes), mbajtëse
krehërash, shalle-facoleta, këmisha, këpucë, veshje për ski, maska gjumi, veshje gjumi, bluzë
burrash, çorape; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në
internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen
e artikujve sportivë (veshje) për përdorim kalorësish, artikuj sportivë [veshje] për përdorim
nga kalorësit, veshje sportive, artikuj të veshjeve sportive, mbulesa sportive (përveç
helmetave), këpucë sportive, çizme për ecje, uniforma sportive, veshje sportive, kunja për
çizme futbolli [këpucë], pantallona të shkurtra për surf, rroba banje, veshje termike, veshje
për ushtrime, pantallona, bluza, të brendshme; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të
shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë
direkte në lidhje me shitjen e jelekëve, çizme për ecje, veshje të papërshkueshme nga uji dhe
ndryshimeve të motit, veshje të papërshkueshme nga uji, veshje të papërshkueshme nga
ndryshimet e motit, kostume zhytësish, mbështjellëse koke, qafe dhe një pjese të
fytyrës(wimples), rripa dore [veshje], dantella, gërsheta dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe
galanterie, butona, grepa dhe sy, kunja dhe gjilpëra, lule artificiale, zbukurime pë flokë, flokë
artificialë, kuti për gjilpëra, karfica (aksesorë veshjesh), kopsa (pajisje veshjesh); shërbime
të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me
pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e fiksuesve për veshje, fiksues
(kapëse) për flokë, zbukurime për flokë, kapëseve për flokë, gjilpëra për thurje, jastëkë për
gjilpëra dhe gjilpëra, shenja për risi zbukuruese, lidhëse këpucësh, numra konkurrentësh,
zinxhirë, pajisje për veshje, artikuj qepjeje dhe artikuj tekstili dekorativë, qilima, shtroja,
dyshekë dhe shtroja, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e dyshemeve ekzistuese;
shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të
shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e varëseve në mur,
jo prej tekstili, tokë me imitim bari, letër-muri, dyshekë makinash, dyshekë, mbulesa
artificiale për tokë, mbulesa muri dhe tavani, dyshekë për joga, lojëra, lodra dhe lojëra,
aparate video lojërash, artikuj gjimnastikor dhe sportiv, dekorime për pemët e Krishtlindjeve,
aparate për boks, aparate për të luajtur lojëra aftësie, aparate për të luajtur sporte, aparate për
ski; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime
të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e aparateve për
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përdorim në lojën e futbollit, mjeteve të harkut, pemë artificiale të Krishtlindjeve dhe stendat
e pemës së Krishtlindjeve, lojëra tavëll, çanta të përshtatura për mbajtjen e artikujve sportivë,
çanta të dizenjuara posaçërisht për ski dhe sërf, çanta të përshtatura posaçërisht për pajisje
sportive, balona, topa, topa që janë artikuj sportivë, topa për lojëra; shërbime të shitjes me
pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë, dhe
shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e topave për përdorim në sporte,
topa duke përfshirë topa tenisi, raketa tenisi, raketa skvosh dhe mallra dhe pajisje të ngjashme
në këtë klasë, maska bejzbolli, shkopinj për tifozeri skuadre, shkopinj, shkopinj për sport,
shkopinj për sport, lojëra bordi, trup mbrojtëse, aparate për ndërtimin e trupit, aparate për
ndërtimin e trupit, artikuj sportivë për përdorim në lojëra reket; shërbime të shitjes me pakicë,
shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me
shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e aparateve për ndërtimin e trupit /
aparateve për trajnimin e trupit / aparateve për rehabilitim (trup-), mbrojtëse të gjoksit, ekrane
maskimi [artikuj sportivë], lojëra me letra, kuti te përshtatura për mbajtjen e aparateve
sportive, lojëra me damë (letra), shah, dekorime të Krishtlindjeve, stendat e pemëve të
Krishtlindjeve, pemët e Krishtlindjeve prej materiali sintetik, pajisje të lojërave që punojnë
me monedha, lojëra kompjuterike, copa të vogla letre ose shirita ose nga fije metali të cilat
hidhen në ajër me rastin e festave apo ahengjeve (konfeti); shërbime të shitjes me pakicë,
shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë dhe me
shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e çantave të kriketit, shigjetave për pikado,
shigjetave, mbrojtësve të shigjetave të pikados (artikuj sportivë), lojërave elektronike,
pajisjeve ushtrimore, aparateve të udhëtimit në panaire, grepave të peshkut, aparate dhe
artikuj të peshkimit, vegla peshkimi, shuplaka dore [artikuj sportivë], pajisje fitnesi, makina
ushtrimesh fitnesi, dorashka futbolli, topa futbolli ose futboll, pjesë lojërash, lojëra; shërbime
të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me
pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e lojërave të përshtatura për
përdorim me marrës televizivë, aparate lojërash, lojëra në lidhje me lojëra aftësie, lojëra në
lidhje me sporte, dorashka për qëllime sportive [përshtatur posaçërisht për], rrjetat e golit,
shtyllat e golit, çantat e golfit, me ose pa rrota, rrogozë golfi, artikuj dhe aparate
gjimnastikore dhe sportive, ushtrues dore, ushtrues dore [përveç atyre për përdorim
terapeutik]; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet,
shërbime të shitjes me pakicë, dhe me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me
shitjen e lojërave elektronike me dorë, mbrojtëse dore të adaptuara për përdorim sportiv,
pajisje dore dhe portative për lojëra, mbrojtëse ijesh të bërë posaçërisht për përdorim në
mbrojtje kur luan sport [pjesë të kostumeve sportive], objekte plastike ose gome të mbushur
me ajër para përdorimit (inflatable) në llojin e topave të futbollit, topave të futbollit,
basketbollit, volejbollit, topave të fryrë për sporte, patina–roler, bashkim figurash,
kaleidoskop, mbrojtës të gjurit [artikuj sportivë]; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të
shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë, dhe shumicë dhe postë
direkte me pakicë në lidhje me shitjen e mbrojtësve të gjurit të përshtatur për përdorim ndërsa
lozin sporte, mbrojtës të gjurit për përdorim kur marrin pjesë në lojëra sportive, mbrojtëse të
këmbëve të përshtatur për të lozur sport, mbrojtës të këmbëve të përshtatur për të lozur sport,
mbrojtës gjunjësh [artikuj sportivë], figurina ushtarake [lodra], artikuj festiv, artikuj për festa,
vallëzues [favoret e parti-festa], pishina lundruese, kapele festash prej letre, pjesë dhe pajisje
të aparateve për ski; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në
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internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen
e pjesëve dhe pajisjeve për lojëra dhe artikuj lojërash, pjesë dhe pajisje për mallrat e
lartpërmendura., ushtrime fizike (makina për -), shina plastike, çadra lojërash, pajisje sheshi
lojërash, lojëra me letra, lojëra, patina me rrota, anije me vela, gërvishtje për të luajtur llotari,
mbrojtëse shinash për përdorim atletik, mbrojtëse gjuri [artikuj sportivë], dërrasë e ngushtë
me dy rrota (skateboard), tabela sërfi, dëborë, ski, patina; shërbime të shitjes me pakicë,
shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me
shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e lojërave të aftësive, fletëve të lojrave të
aftësisë, pajisje lojërash aftësie, topa dhe shenja për një lloj loje biliardo (snooker), tavolina
për lojë biliardo, rrjeta për topa futbolli, lodra të buta, suvenire, artikuj sportivë ; shërbime të
shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me
pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e artikujve sportivë për
përdorim në boks, gjimnastikë, atletikë brenda dhe në fushë, dhe për përdorim në lojërat e
badminton, skvosh, hokej, hokej mbi akull, futboll, sport ekipi që luhet me shkop dhe top
(lakros), pesëshe, pingpong, netball( është një sport me top që luhet nga dy ekipe me shtatë
lojtarë), lojë me birila, tenis në lëndinë, kriket, kroket, golf në orë, golf, lojë me hedhjen e
rrathëve (quoits), disqe dhe vendosja e golfit, waterpolo, bouling, volejboll, sporte të
ngjashme me hokej, sporte duke përfshirë përdorimin e topit; shërbime të shitjes me pakicë,
shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë, shumicë dhe
me postë direkte në lidhje me shitjen e klubeve për golf dhe polo, artikuj sportivë për
përdorim në lojë futbolli [përveç veshjeve ose artikujve për qëllime mbrojtëse] futbolli ose
pole futbolli, artikuj sportivë për përdorim në lojëra reketi, artikuj sportivë për veshje të
përshtatura për përdorim në sporte specifike; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të
shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë
direkte në lidhje me shitjen e artikujve sportivë përfshirë artikuj dhe pajisje për lojërat e
tenisit, skvosh, pingpong, softball, golf, badminton, volejboll, basketboll, bejzboll, hokej në
akull dhe hokej, çanta sportive, pajisje dhe aksesorë sportivë, dorashka sportive, biçikleta
statike për ushtrime, mbrojtëse për stomakun [përshtatur për përdorim në një sport specifike],
materiale me tela për raketa sportive; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me
pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë, dhe me shumicë dhe postë direkte
në lidhje me shitjen e shiritave thithëse të djersës për reket, pishina [artikuj për lojë], rrjeta
dhe vende tenisi, çanta termike tenisi, biçikleta lodra, shkopinj ndriçues lodër, lodra figura
në miniaturë, pemë artificiale e Krishtlindjeve dhe stenda të pemës së Krishtlindjes, kamionë
lodër, lodra dhe lojëra, aparate stërvitore për përdorim në lidhje me futbollin, bilbila,
mbrojtëse dore për përdorim atletik; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me
pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në
lidhje me shitjen e mishit, peshkut, shpendëve dhe shtazëve të gjahut, ekstrakte mishi, fruta
dhe perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara, pelte-xhelatinë, reçel, komposto,
vezë, qumësht, djathi, gjalpi, kosi dhe produktet e tjera të qumështit, vajrat dhe yndyrnat për
ushqim, patate të skuqura -krispi, vakte të përgatitura, prodhime proteinike në formën e
shufrave për konsum njerëzor, rostiçeri [produkte ushqimore]; shërbime të shitjes me pakicë,
shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me
shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kafes, çajit, kakaos dhe kafesëartificiale,
orizit, makaronave dhe petëve, tapiokës dhe sagos, miellit dhe prodhimeve të bëra nga
drithërat, buka, pasta dhe ëmbëlsira, çokollatë, akullore, sorbeta dhe akuj të tjerë të
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ngrënshëm, sheqer, mjaltë, rrush të thatë, maja, pluhur pjekje, kripë, erëza, melmesa, bimë
të ruajtura, uthull, salca dhe erëza të tjera, akull (ujë i ngrirë); shërbime të shitjes me pakicë,
shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë
dhe postë direkte në lidhje me shitjen e pijeve të bëra nga drithëra, biskota, bukë, ëmbëlsira
dhe pastiçeri, kek, prodhime drithërash, pije me bazë çokollate, pije çokollate me qumësht,
pije me bazë kafe, pije kafeje me qumësht, aromatizues kafeje, ëmbëlsira për zbukurimin e
pemëve të Krishtlindjes, biskota, derivate të niseshtesë së misrit në formë pluhuri për të bërë
pije, dekorime të ngrënshme për ëmbëlsira; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes
me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte
në lidhje me shitjen e akujve të ngrënshëm, shufra energjie., aromatizues [përveç vajrave
thelbësorë] për pije, brum tortash (fondans), sherbet akulli, sorbet (pije) akulli, akull, pluhur
të menjëhershëm për prodhim pije me aromë, salcë domatesh-ketchup, byrekë me mish,
mustardë, aditivë jo-mjekësorë për pije: pije të gazuara me kafe, bazë kakao ose çokollate,
pjekurina [brumëra të pjekur], pite, pica, kokoshka-kupa, pluhur për prodhimin e pijeve;
shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të
shitjes me pakicë, dhe me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e
preparateve për përdorim si aditivë dietikë për konsum nga persona sportivë, përgatitje të
bëra nga drithëra për ushqim, shirita drithërash me proteina, shufra snak proteinash., puding,
sanduiçe, salca, shufra (ushqime), ushqime grimcash, thekër, pije me bazë çaji, pije çaji,
vafera (waffles), zbardhues [jo-qumështor] për pije; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime
të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe
postë direkte në lidhje me shitjen e produkteve të papërpunuara dhe gjysëm të përpunuara
bujqësore, agrokulturore, hortikulturore dhe pyjore, drithëra dhe farëra të papërpunuara dhe
të pa procesuara, fruta dhe perime të freskëta, bimë barëra të freskëta, bimë dhe lule natyrale,
zhardhok, fidanë dhe fara për mbjellje, kafshë të gjalla, artikuj ushqimorë dhe pije për kafshë,
malt, birra, pije joalkoolike, ujëra minerale dhe të gazuara, pije frutash dhe lëngje frutash;
shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të
shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e shurupeve dhe
përgatitjeve të tjera jo-alkoolike për përgatitjen e pijeve, birrave, pijeve për t'u përdorur si
ndihmë për dobësim [jo për qëllime mjekësore], cordials (pije të ëmbla të distiluara
alkoolike-pije jo alkoolike në formë shurupi), pije energjike që përmbajnë kafeinë, pije
energjike për njerëz sportivë dhe atletë, pije të gazuara me aromë, pije frutash dhe lëngje
frutash, pije izotonike [jo për qëllime mjekësore]; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të
shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë
direkte në lidhje me shitjen e ujërave minerale dhe gazuara dhe pijeve të tjera joalkoolike,
preparate për përgatitje të pijeve joalkoolike, seltzer-ujë me sodë [pije], shandy (shandy është
birrë e përzier me një limon ose një pije me shije limoni). Pije agrume, e quajtur shpesh
limonadë, mund të jetë e gazuar ose jo.), sorbet [pije], pije sportive, shurupe dhe preparate të
tjera për të përgatitur pije, tisanes (tisane është pije pa kafeinë e cila qetëson dhe relakson
trupin.) [pije jo-mjekësore dhe të tjera përveç çajit], ujë, pije alkoolike, përveç birrave,
përgatitje alkoolike për të prodhuar pije; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes
me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe postë direkte
në lidhje me shitjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit, cigareve dhe purove, cigareve
elektronike dhe avulluesve oralë për duhanpirësit, artikujve të duhanpirësve, ndezës-
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çakmakë; shërbime informacioni, këshillimi dhe konsultimi në lidhje me të gjitha të
sipërpërmendurat.

(210) AL/T/ 2020/935
(220) 13/11/2020
(540)

CARNIVAL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) KT & G Corporation
71,
Beotkkot-gil,
Daedeok-gu,
Daejeon,
KR,
KR
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 34 Duhan; cigare; puro; burnot; letra cigaresh; llulla duhani; filtra cigaresh; kuti
cigaresh (jo prej metali të çmuar); kuleta duhani; çakmakë për cigare (jo prej metali të
çmuar); shkrepse; pastruesa llullash për llullat e duhanit; tavlla duhani (jo prej metali të
çmuar)
për
duhanpirësit;
prerëse
duhani.

(210) AL/T/ 2020/951
(220) 18/11/2020
(540)

MEKTOVI
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Array BioPharma Inc.
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80301,
C,

USA,
Nr.2/1,

US
Tirane

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe veterinare.

(210) AL/T/ 2020/952
(220) 18/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zeze; e verdhe.
(732) Western Union Holdings, Inc.
7001
East
Belleview
Avenue,
Denver,
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,

Colorado
Shk.

80237
C,

USA,

Nr.2/1,

US
Tirane

(511) 9 Programe kompjuterike; programe operative kompjuterike, të regjistruara; programe
kompjuterike, të shkarkueshme; programe kompjuterike, të regjistruara; aplikacione
programesh kompjuterikë, të shkarkueshëm; platforma programesh kompjuterike, të
regjistruara ose të shkarkueshme; softuerë kompjuterikë, të regjistruar; çelësa kriptografikë
të shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e kriptomonedhës; kuleta elektronike të
shkarkueshme; letërnjoftime elektronike dhe magnetike për përdorim për pagesat për
shërbime; karta të koduara magnetike për debitim krediti dhe transaksione me vlerë të ruajtur;
softurë kompjuterikë, përkatësisht, platforma elektronike financiare që akomodon lloje të
shumta pagesash dhe transaksione debiti në një telefon celular të integruar, PDA dhe mjedis
interneti; softuerë kompjuterikë që mundësojnë kërkimin e të dhënave; sofuerë për
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menaxhimin e bazave të të dhënave; softuerë kompjuterikë për ofrimin e shërbimeve
bankare; softuerë për verifikimin e kredive; softuerë kompjuterikë enkriptimi; softuerë
aplikacionesh; softuerë kompjuterikë aplikacionesh për telefona celularë; programe
kompjuterikë dhe softuerë kompjuterikë për tregtimin elektronik të letrave me vlerë; softuerë
tregtie elektronike kompjuterike për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione elektronike
të biznesit përmes një rrjeti global kompjuterik; fërmuer (firmware) kompjuterike; kupona
konsumatori në formë elektronike; botime elektronike, të shkarkueshme; kompjutera;
telefona
inteligjentë;
ora
inteligjente.
36
Siguracion;shërbime siguracioni;çështje financiare;shërbime financiare;çështje
monetare;shërbime bankare;çështje të pasurive të paluajtshme;shërbime të transferimit të
parave;shërbime të pagesës së faturave;shërbime të mandateve të parave;shërbime të pagesës
së çeqeve;shërbime të mbledhjes së borxheve;shërbime elektronike të transferimit të
fondeve;transmetimi i parave me mjete elektronike nga klientët;transferim pagesash për
konsumatorët;shërbime të kartave të kreditit;përpunimi i pagesave elektronike të bëra përmes
kartave të parapaguara;lëshim certifikatash dhuratash të cilat më pas mund të ndërrohen me
mallra ose shërbime;shërbime bankomatesh të automatizuara;shërbime të kartave të
debitit;lëshimi i kartave me vlerë të ruajtur;depozitimi i drejtpërdrejtë i fondeve në llogaritë
bankare të klientëve;shërbime depozitimi për financimin e automatizuar të sistemit “clearing
house” dhe shërbime të pagesës dhe shlyerjes së ankandeve online;shërbime të këmbimit
valutor;shërbime agjencie të pasurive të paluajtshme;menaxhimi i pasurive të
paluajtshme;shërbime të menaxhimit të investimeve;rregullimi i kredive;banka
hipotekare;fondet e përbashkëta;brokerimi i aksioneve dhe obligacioneve;kujdestari;veprime
bankare nga shtepia nepermjet internetit;dhënia me qira e pasurive të
paluajtshme;koletarale;ndërmjetësim;investim kapitali;verifikimi i çeqeve;“clearing houses”
financiar;shërbimet e zyrave të kreditit;financim me pjesëmarrje;shërbime këshilluese për
borxhet;shërbime agjencie për mbledhjen e borxheve;depozita të sendeve me vlerë;shërbime
të pagesës së portofolit elektronik;transferimi elektronik i valutave virtuale;shkëmbimi i
parave;analiza financiare;vlerësime financiare (appraisals);konsulencë financiare;shërbime
financiare të ndërmjetësimit doganor;vlerësime financiare (evaluations);shkëmbime
financiare të monedhës virtuale;menaxhim financiar;menaxhim financiar i pagesave të
rimbursimit për të tjerët;kërkime financiare;sponsorizime financiare;vlerësimi financiar i
aseteve të pronësisë intelektuale;ofrimi i informacionit financiar;ofrimi i informacionit
financiar përmes një faqe interneti;shërbime financimi;vlerësime fiskale;financim qirajeblerjeje;financim lizingu-blerjeje;hua me këste;brokerim sigurimesh;konsulencë për
sigurimet;nënshkrim
sigurimesh;ofrim
informacioni
mbi
sigurimet;investim
fondesh;huadhënie
me
kolateral;hua
[financim];organizimi
i
koleksioneve
monetare;shërbime bankare në internet;përpunimi i pagesave me karta krediti;përpunimi i
pagesave me karta debiti;shërbime fondi providencial;çështje të pasurive të
paluajtshme;vlerësimi i pasurive të paluajtshme;brokerimi i pasurive të paluajtshme;sigurimi
i zbritjeve në institucionet pjesëmarrëse të të tjerëve përmes përdorimit të një karte
anëtarësie;mbledhja e qirasë;shërbime të pagesës së pensionit;shërbime të depozitave të
sigurta;shërbime banke kursimi;brokerimi i letrave me vlerë;shërbime të ndërmjetësimit të
aksioneve;kuotime në bursa;brokerimi i aksioneve dhe obligacioneve;shërbime
garancie;lëshimi i xhetonave me vlerë;lëshimi i çeqeve të udhëtimit;shërbime
fiduciare;shërbime
të
konformitetit.
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42 Shërbime të kontrollit të cilësisë dhe autentifikimit; projektimi dhe zhvillimi i pajisjeve
dhe softuerëve kompjuterikë; programime kompjuterike; kompjuterë me qira; konsulencë
për sigurinë kompjuterike; konsulencë për programet kompjuterike; projektim i softuerëve
kompjuterikë; analiza e sistemit kompjuterik; projektimi i sistemit kompjuterik; konsulencë
për teknologjinë kompjuterike; dhënia me qira e softuerëve kompjuterikë; konvertimi i
programeve dhe të dhënave kompjuterike, përveç konvertimit fizik; konvertimi i të dhënave
ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; shërbime kriptimi i të dhënave;
konsulencë për sigurinë e të dhënave; zhvillimi i platformave kompjuterike; dublikimi i
programeve kompjuterike; ruajtja elektronike e të dhënave; monitorimi elektronik i
veprimtarisë së kartës së kreditit për zbulimin e mashtrimeve përmes internetit; monitorimi
elektronik i informacionit personal të identifikimit për të zbuluar vjedhjen e identitetit përmes
internetit; konsulencë për teknologjinë e informacionit [IT]; sigurimi i informacionit në lidhje
me teknologjinë dhe programimin kompjuterik përmes një faqe në internet; instalimi i
softuerëve kompjuterikë; konsulencë për sigurinë në internet; mirëmbajtja e softuerëve
kompjuterikë; monitorimi i sistemeve kompjuterike me akses në distancë; monitorimi i
sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të paautorizuar ose cënimin e të të dhënave;
monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar dëmet; platforma si shërbim [PaaS];
softuerët si shërbim [SaaS]; azhurnimi i softuerëve kompjuterikë; shërbime për identifikimin
e përdoruesve duke përdorur teknologji të vetme të identifikimit për aplikacionet e softuerëve
online; shërbime të identifikimit të përdoruesve duke përdorur teknologjinë për transaksionet
e tregtisë elektronike; hostim zgjidhjesh softuerësh për përdorim sipas konformitetit.

(210) AL/T/ 2020/992
(220) 27/11/2020
(540)

CON CURA CONAD
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 018278023 27/07/2020 EM
(526 )
(591)
(732)
CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’
COOPERATIVA IN SIGLA CONAD
Via
Michelino,
59
–
40127
Bologna,
ITALY,
IT
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019
(511)
3
KLASA 3: Preparate per lavanderi dhe aromatizues per linon (carcaf); Sapune; Lares i
dyshemese; Dyll per lustrim; material zmerilues; Preparate per heqjen e ndryshkut; sfungjere;
Preparate per zhbllokimin e tubave te kullimit; Detergjente per mbulesat e dyshemese; Heqes
njollash; Solucione zbardhuese/pastrimi per qellime shtepiake; Detergjente; Vaj i
terpentines; Preparate per heqjen e bojes; Leter per lustrim; Leter zmerile; Preparate pastrimi,
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te ndryshme nga ato per perdorim ne proçeset industriale; Parfume; Vajra esenciale;
Kozmetike; Locione per kujdesin e flokeve; Pastat e dhembeve; Aromatike (vajra esenciale);
Shkopinj pambuku per qellime kozmetike; Kremra kozmetike; Deodorantet per njerezit;
Preparate per nxirje nga dielli (kozmetike); Preparate per dush per qellime personale sanitare
ose deodorante [artikuj tualeti per kujdes personal]; Preparate per modelimin e flokeve;
Kozmetike per kujdesin per lekuren; Preparate per makijazh; Lares per gojen, jo per qellime
mjekesore; Preparate per kujdesin e thonjve; Letra te lagura kozemtike ose pastruese; letra
te laguara; Lares i gojes, jo per qellime mjeksore, Produkte thithese te pecetave te letres sic
jane
pecetat
per
fytyren.
5 KLASA 5: Produkte farmaceutike; Leukoplast, fasho per mjekim, fasho per qellime
mjekesore, fasho per plaget; Fibra dietike; Qumesht/ushqim per foshnjet/formula per
foshnjet; Ushqime dietike te pershtatura per perdorim mjeksor; Preparate per pastrimin e
ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilaç kunder insekteve; Deodorante per pelhure dhe ajer; Ilac
kunder molave; Shtesa dietike per njerezit dhe kafshet; Uji termik; Shtesa ushqimore; Ngjites
per protezat; Pije dietetike te pershtatshme per qellime mjeksore; Ngjites per kapjen e
mizave; Leter rezistente ndaj moles; Qafore kunder paraziteve per kafshet; Deodorantet, te
ndyrshme nga ato te njerezve dhe kafsheve; Solucione per pastrimin e ajrit; Deodorante per
veshje dhe tekstile; Dezinfektues per qellime higjienike; Peceta higjenike per femra; Pambuk
perthithes; Lares goje per qellime mjekesore; Pantallona, thithese; Pambuk thithes; Pelena
per foshnjat; Penlena nje perdorimshme; Pelena per kafshe shtepiake; Pelena per foshnjat;
Peceta te lagura antibakteriale; Shtojcat dietikete qumeshtit te bleteve; Lares per kafshet
[insekticide];
Solucione
per
lentet
e
kontaktit;
Shtesa
ushqimore.
9 KLASA 9: Baterite elektrike; Baterite elektrike te karikueshme; Karikues per bateri;
Pershtates elektrike; Prize elektrike; Pershtates per prize; Priza te luajtshme; Zgjatues per
elektricitetin; Perberes dhe artikuj elektrik dhe elektronik ; Syze, skeleta syzesh, syze dielli,
lente
kontakti.
10 KLASA 10: Aparate dhe instrumente mjekesore dhe veterinare; Mjete per diagnostikim
mjekesor; Shiringa dhe gjilpera hipodermike per to; Gota per ushqim [per qellime
mjekesore]; Artikuj ortopedik; Ndihmese per levizje; Pajisje per mbrojtjen e degjimit;
Çarçaf nje perdorimshme; Mbrojtes dyshekesh nje perdorimshme; Aparate per trajtimin e
bukurise, Aparate masazhi per qellime shtepiake; Doreza me floke kali per masazh; Ndihmes
per seks; Kontraceptive, jo-kimike; Aparate per te ushqyerit dhe infermierine; Biberona per
bebe; Biberona; Çuço per femije; Unaza dhembesh per bebet; Valvula per biberona; Pajisje
fizioterapie per perdorim personal; Aparat tensioni qe perdoret ne shtepi; Pajisje per larjen
e trupit (hunde, veshe); Pajisje per asmatike, Avullues, Aspiratore Hundesh; Artikuj
ortopedik per perdorim personal dhe perdorim ne shtepi; Rripa ortopedik; Copa ftohese per
qellime mjekesore; Qese akulli per qellime mjekesore; Jasteke per qellime mjekesore; Qese
uji per qellime mjekesore; geta mjekesore per shterngim; Çorape per perdorim mjekesor dhe
terapeutik; Monitoret e sinjalit te zemres qe duhet te perdoren gjate aktiviteteve fizike, per
perdorim personal dhe shtepiak; Kompresa te ftohta/te nxehta te aktivizuara kimikisht per
perdorim mjekesor; Pajisjet terapeutike per personat me aftesi te kufizuara per perdorim
shtepiak; pajisje per larjen e zones intime tek femrat; Aparate degjimi per veshtiresi ne te
degjuarin; Prerese kallosh; Gota per perdorimin e ilaçeve (per perdorim shtepiak);
Termometra
per
qellime
mjekesore;
Veshje
mjekesore.
29 KLASA 29: Mishi, viçi i fresket, derri, shpende; Mishi i gjedhit; Kermijte e pergatitur
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per konsum per njerzit; Fara, te pergatitura; Fara, te procesuara; Pergatitjet e bera nga perime
te fresketa per supat; Supa dhe lengu i mishit, ekstrakte mishi; Koncentrat kubik; Xhelatin
per ushqime; Perime te prera; Perime te prera per sallata; Qumeshti i sojes; Qumeshti i
tersheres; Qumeshti i orizi; Qumeshti i sojes; Qumeshti i orizit; Qumesht bajame; Qumesht
kikiriku; Qumesht arre kokosi; Qumeshti i kondensuar; Fruta, kerpudha dhe perime te
gatuara, te ngrira, te thata ose te konservuara; Perime te gatuara, te ngrira, te thata ose te
konservuara; Vajra; Vaj ulliri, Vaj ulliri i virgjer dhe ekstra i virgjer, Yndyrna te ngrenshme;
Margarine; Peshk i fresket, i ngrire dhe i konservuar; Peshk i fresket dhe i konservuar, fruta
deti dhe molusqe te fresketa dhe te konservuara; Ushqime te pergatitura, te ngrira ose jo, te
perbera nga perimet; Ushqime te pergatitura, te ngrira ose jo, te perbera nga djathi; Ushqime
te pergatitura, te ngrira ose jo, te perbera nga patate; Ushqime te pergatitura, te ngrira ose jo,
te perbera nga mish ose shpende; Ushqime te pergatitura, te ngrira ose jo, te perbere nga
peshk, ushqim deti dhe krustace; Kroketa, te ngrira ose jo; Qumeshti dhe zevendesuesit e
qumshtit, djathi, kremi, produktet e qumeshtit, gjalpi, kosi; Embelsira te bazuara ne produkte
te qumeshtit, kos frutash; Marmelate, reçel; Kremra me baze qumeshti ose djathe; Mish;
Mish i procesuar; Proshuta te prera ose te paprera dhe mishra te tymosr; Vezet dhe produktet
e vezeve, te ngrira ose jo; Ushqime qe perbehen nga ushqime te gatshme dhe/ose ushqime te
ngrira te bazuara tek mishi, peshku, djathi, mishi i thate; Produkte ushqimore me baze patate;
Meze me baze patate; Patate te konservuara; Ushqime te pergatitura dhe/ose te ngrira, te
perbera kryesisht nga mishi; Ushqime te pergatitura dhe/ose te ngrira qe perbehen kryesisht
nga perime; Ushqime te pergatitura dhe te gatuara, te perbera plotesisht ose kryesisht nga
shpendet; Vakte te paketuara (perime); Kroketa per ushqim, te ngrira ose jo te ngrira; Meze
me baze frutash; Meze me baze perimesh; Meze me baze frutash te thata; Domate te
konservuara; Alga; Te gjitha produktet e mesiperme ne kete Klase 29 jane organike dhe/ose
me
pak
sheqer
dhe/ose
me
pak
yndyre.
KLASA 30: Kafe, çajra, kakao dhe zevendesuesit e tyre; Çajra bimore; Buke dhe produkte
te pjekura, byreke, buke ne forme shiriti e holle, ushqime krokante; meze me baze mielli,
drithera te perpunuar, niseshte dhe produkte te bera prej saj, preparate per pjekje dhe maja;
Sode buke [bikarbonat sode per qellime gatimi]; Pica dhe byreke, te ngrira ose jo; Kuskus
[bullgur]; miell misri (polenta); Njoki/Gnocchi; Makarona; Makarona qe permbajne
mbushje; Makarona qe permbajne veze; Oriz; Tarte [te embla ose pikante]; Embelsire mus;
Akull, akullore, kos frutash dhe sorbeto; Embelsira te pjekura; Biskota te embla; Shirita
embelsirash; Meze; Biskota; Emblesira; Embelsira me baze çokollate dhe çokollate;
Embelsira me baze akullore; Krem [embelsues pjekjeje]; Kripera, ereza, aromatizues, uthull,
uthull balsamike; Sheqeri, embelsues natyrale, lustra dhe mbushje te embla, mjalte,
embelsira; Karamele [embelsira]; Çamçakezat; Kremra (embelsira); Perhapes kremi me baze
cokollate; Mustarda; Miell perimesh; Miell; Ekstrakt çaj; Çaj bimor; Ekstrakte, jo mjekesore;
Propolis; Qumesht bletesh; Ushqime te pergatitura, te ngrira ose jo te perbera nga makarona,
buke, oriz ose embelsira te mbushura ose embelsira me mbushje (pasta); Polenta; brume
pica me mbushje; Kos i ngrire me baze frutash; Te gjitha produktet e mesiperme ne kete
Klase 30 jane organike dhe/ose me pak sheqer dhe/ose me pak yndyre.
30 KLASA 30: Kafe, çajra, kakao dhe zevendesuesit e tyre; Çajra bimore; Buke dhe
produkte te pjekura, byreke, buke ne forme shiriti e holle, ushqime krokante; meze me baze
mielli, drithera te perpunuar, niseshte dhe produkte te bera prej saj, preparate per pjekje dhe
maja; Sode buke [bikarbonat sode per qellime gatimi]; Pica dhe byreke, te ngrira ose jo;
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Kuskus [bullgur]; miell misri (polenta); Njoki/Gnocchi; Makarona; Makarona qe permbajne
mbushje; Makarona qe permbajne veze; Oriz; Tarte [te embla ose pikante]; Embelsire mus;
Akull, akullore, kos frutash dhe sorbeto; Embelsira te pjekura; Biskota te embla; Shirita
embelsirash; Meze; Biskota; Emblesira; Embelsira me baze çokollate dhe çokollate;
Embelsira me baze akullore; Krem [embelsues pjekjeje]; Kripera, ereza, aromatizues, uthull,
uthull balsamike; Sheqeri, embelsues natyrale, lustra dhe mbushje te embla, mjalte,
embelsira; Karamele [embelsira]; Çamçakezat; Kremra (embelsira); Perhapes kremi me baze
cokollate; Mustarda; Miell perimesh; Miell; Ekstrakt çaj; Çaj bimor; Ekstrakte, jo mjekesore;
Propolis; Qumesht bletesh; Ushqime te pergatitura, te ngrira ose jo te perbera nga makarona,
buke, oriz ose embelsira te mbushura ose embelsira me mbushje (pasta); Polenta; brume
pica me mbushje; Kos i ngrire me baze frutash; Te gjitha produktet e mesiperme ne kete
Klase 30 jane organike dhe/ose me pak sheqer dhe/ose me pak yndyre
31 KLASA 31: Fruta dhe perime te fresketa; Kerpudhat; Alga deti te fresketa; Lende
ushqimore per kafshe; Pije per kafshet shtepiake; Malt; Produkte bujqesore, hortikulturore
dhe pyjore dhe drithera (te papergatitura ose te paperpunuara); Farerat, bimet natyrore dhe
lulet; Cokollata te paperpunuara; Lende drusore e pa sezonuar; Lule te thata per zbukurim;
Bulbi (Bime); Ushqime per kafshet; Ushqim zogjsh; Biskota qensh; Leter me rere per
kafshet shtepiake; Ushqim per kafshet shtepiake; Produkte per mbeturina kafshesh; Kocka
te pertypshme te tretshme dhe shufra per kafshet shtepiake; Te gjitha produktet e permendura
ne
kete
Klase
31,
perfshire
produktet
organike.
32 KLASA 32: Ujera; Pije joalkoolike; Aperitivet, jo-alkoolike; Pije te bazuara ne leng
frutash; Pije joalkoolike me pak kalori; Pije qe permbajne vitamina; Lengje frutash te
shrydhura; Pije te gazuara me arome; Birre jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte birre;
Nektaret e frutave, jo-alkoolike; Leng limoni i shtrydhur; Preparate jo-alkoolike per te bere
pije; Preparate per te bere pije; Preparate per te bere uje te gazuar; Shurupe per pije; Uthull,
joalkoolike; Lengje; Lengje perimesh [pije]; Leng domate [pije]; Pije perimesh; Pije me
hirre; Pijet me baze soje, perveç zevendesuesve te qumeshtit; Pijet me baze orizi, perveç
zevendesuesve te qumeshtit; Pije me baze uji me ekstrakte çaji; Smoothies/leng frutash; Pije
energjike; Pije izotonike; Pije te pasura me proteina per aktivitete sportive; Te gjitha
produktet e mesiperme ne kete Klase 32 duke perfshire produkte organike dhe/ose produkte
me
pak
sheqer.
35 KLASA 35: Reklama; Administrimi i biznesit; Konsultime dhe ndihme ne menaxhimin
e biznesit, organizimin dhe promovimin; Ndihme ne reklamimin e produkteve, brenda
kornizes se kontrates franchaise; Konsulence dhe ndihme ne lidhje me organizimin dhe
menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulence dhe ndihme
ne lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve te akullores;
Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet
mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me plehun organik,
dheun e siperm dhe produkteve bimore, shtepiake, dhoma dhe lavanderi dhe produkte
pastrimi; Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe
nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me
produktet e higjienes personale, kozmetikes, parfumerise; Shitja me pakice ose shitja me
shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha
llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me produkte sanitare dhe higjenike, Preparate dhe
artikuj per bukurine dhe kujdesin personal, produkte farmaceutike dhe parafarmaceutike;
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Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet
mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me qirinjte dhe
karburantet, produktet ushqimore, preparate dietike dhe preparate per femije, Ushqime me
permbajtje te ulet sheqeri dhe/ yndyrna; Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me
poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne
distance ne lidhje me ushqimin dhe shtesat ushqimore, artikuj per ruajtjen e ushqimit,
perkatesisht flete alumini per ruajtjen e ushqimit, flete per te mbeshtjelle produktet
ushqimore, kontejnere per ruajtjen e ushqimit; Shitja me pakice ose shitja me shumice,
porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve
ose porosia ne distance ne lidhje me setet e guzhines nje perdorimshme dhe jo nje
perdorimshme, syze dhe produkte optike, bateri dhe pajisje elektrike per telefona; Shitja me
pakice ose shitja me shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve
elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me kompjuterat, laptopet dhe
pajisje shtese ne lidhje me to; Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me poste,
shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne
distance ne lidhje me pajisjet elektrike, llambat, aparatet e ndriçimit; Shitja me pakice ose
shitja me shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te
te gjitha llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me produktet dhe pjeset rezerve per makina,
letrat e guzhines, peceta letre per duart, peceta letre per tavoline; Shitja me pakice ose shitja
me shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te
gjitha llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me qilimet e letres, letrat higjienike, peceta
letre, letra pjekjeje; Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me poste, shitja ne
internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne distance ne
lidhje me canta letre, libra, gazeta, revista, broshura, kartolina,
produkte letre
njeperdorimshme dhe artikuj letre perthithes, Shitja me pakice ose shitja me shumice,
porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve
ose porosia ne distance ne lidhje me artikuj shkrimi, materialet e shkrimit, materialet e
paketimit; Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe
nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me
shtreterit, jasteket, dysheket, artikujt shtepiak ose kuzhine; Shitja me pakice ose shitja me
shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha
llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me furça, kreher, sfungjere dhe pastrues per perdorim
personal dhe jo personal; Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me poste, shitja
ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne distance ne
lidhje me tenxhere, pjata tavoline, gota pijesh nje perdorimshme dhe jo nje perdorimshme;
Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet
mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me aktikujt tekstil,
artikuj zbukurues, mbulesa per guzhin dhe tualet prej liri; Shitja me pakice ose shitja me
shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha
llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me veshje, kepuce, aksesore per veshje dhe kapele,
robdishan, kinkaleri (artikuj te rrobaqepesve); Shitja me pakice ose shitja me shumice,
porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve
ose porosia ne distance ne lidhje me artikuj ushqimore, frutat dhe perimet e fresketa dhe jo
te fresketa, produkte ushqimore, produktet gastronomike; Shitja me pakice ose shitja me
shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha
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llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me ushqimet e gatshme, produktet e pjekjes,
embelsuesit natyral dhe artificial; Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me poste,
shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne
distance ne lidhje me produkte ushqimore organike, Kujdesi per kafshet shtepiake dhe
produktet ushqimore, uje mineral, pije; Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me
poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne
distance
ne
lidhje
me
birrat,
pijet
alkoolike,
veren.
44 KLASA 44: Sherbime mjekesore; Sherbime te kujdesit shendetesor te kafsheve;
Ekzaminime mjekesore dhe diagnostikuese; Kontrolli mjekesor; Sherbime klinike; Punesim
i stafit per pajisjet mjekesore; Trajtim mjekesor; Osteopatia; Diagnozat; Kujdes higjenik dhe
i bukurise per njerezit ose kafshet; Masazh; Keshilla shendetesore dhe sherbime te
informacionit; Sherbime keshillimi ne lidhje me dietat; Keshilla ushqyese; Sherbimet e
kontrollit te presionit te gjakut; Sherbime te osteopatise; Sherbimet e testimit te shikimit
[optike].

(210) AL/T/ 2020/993
(220) 27/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 018278036 27/07/2020 EM
(526 )
(591)
(732)
CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA
IN SIGLA CONAD
Via
Michelino,
59
–
40127
Bologna,
ITALY,
IT
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019
(511) 3 KLASA 3: Preparate per lavanderi dhe aromatizues per linon (carcaf); Sapune; Lares
i dyshemese; Dyll per lustrim; material zmerilues; Preparate per heqjen e ndryshkut;
sfungjere; Preparate per zhbllokimin e tubave te kullimit; Detergjente per mbulesat e
dyshemese; Heqes njollash; Solucione zbardhuese/pastrimi per qellime shtepiake;
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Detergjente; Vaj i terpentines; Preparate per heqjen e bojes; Leter per lustrim; Leter zmerile;
Preparate pastrimi, te ndryshme nga ato per perdorim ne proçeset industriale; Parfume; Vajra
esenciale; Kozmetike; Locione per kujdesin e flokeve; Pastat e dhembeve; Aromatike (vajra
esenciale); Shkopinj pambuku per qellime kozmetike; Kremra kozmetike; Deodorantet per
njerezit; Preparate per nxirje nga dielli (kozmetike); Preparate per dush per qellime personale
sanitare ose deodorante [artikuj tualeti per kujdes personal]; Preparate per modelimin e
flokeve; Kozmetike per kujdesin per lekuren; Preparate per makijazh; Lares per gojen, jo per
qellime mjekesore; Preparate per kujdesin e thonjve; Letra te lagura kozemtike ose
pastruese; letra te laguara; Lares i gojes, jo per qellime mjeksore, Produkte thithese te
pecetave
te
letres
sic
jane
pecetat
per
fytyren.
5 KLASA 5: Produkte farmaceutike; Leukoplast, fasho per mjekim, fasho per qellime
mjekesore, fasho per plaget; Fibra dietike; Qumesht/ushqim per foshnjet/formula per
foshnjet; Ushqime dietike te pershtatura per perdorim mjeksor; Preparate per pastrimin e
ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilaç kunder insekteve; Deodorante per pelhure dhe ajer; Ilac
kunder molave; Shtesa dietike per njerezit dhe kafshet; Uji termik; Shtesa ushqimore; Ngjites
per protezat; Pije dietetike te pershtatshme per qellime mjeksore; Ngjites per kapjen e
mizave; Leter rezistente ndaj moles; Qafore kunder paraziteve per kafshet; Deodorantet, te
ndyrshme nga ato te njerezve dhe kafsheve; Solucione per pastrimin e ajrit; Deodorante per
veshje dhe tekstile; Dezinfektues per qellime higjienike; Peceta higjenike per femra; Pambuk
perthithes; Lares goje per qellime mjekesore; Pantallona, thithese; Pambuk thithes; Pelena
per foshnjat; Penlena nje perdorimshme; Pelena per kafshe shtepiake; Pelena per foshnjat;
Peceta te lagura antibakteriale; Shtojcat dietikete qumeshtit te bleteve; Lares per kafshet
[insekticide];
Solucione
per
lentet
e
kontaktit;
Shtesa
ushqimore.
9 KLASA 9: Baterite elektrike; Baterite elektrike te karikueshme; Karikues per bateri;
Pershtates elektrike; Prize elektrike; Pershtates per prize; Priza te luajtshme; Zgjatues per
elektricitetin; Perberes dhe artikuj elektrik dhe elektronik ; Syze, skeleta syzesh, syze dielli,
lente
kontakti.
10 KLASA 10: Aparate dhe instrumente mjekesore dhe veterinare; Mjete per diagnostikim
mjekesor; Shiringa dhe gjilpera hipodermike per to; Gota per ushqim [per qellime
mjekesore]; Artikuj ortopedik; Ndihmese per levizje; Pajisje per mbrojtjen e degjimit;
Çarçaf nje perdorimshme; Mbrojtes dyshekesh nje perdorimshme; Aparate per trajtimin e
bukurise, Aparate masazhi per qellime shtepiake; Doreza me floke kali per masazh; Ndihmes
per seks; Kontraceptive, jo-kimike; Aparate per te ushqyerit dhe infermierine; Biberona per
bebe; Biberona; Çuço per femije; Unaza dhembesh per bebet; Valvula per biberona; Pajisje
fizioterapie per perdorim personal; Aparat tensioni qe perdoret ne shtepi; Pajisje per larjen
e trupit (hunde, veshe); Pajisje per asmatike, Avullues, Aspiratore Hundesh; Artikuj
ortopedik per perdorim personal dhe perdorim ne shtepi; Rripa ortopedik; Copa ftohese per
qellime mjekesore; Qese akulli per qellime mjekesore; Jasteke per qellime mjekesore; Qese
uji per qellime mjekesore; geta mjekesore per shterngim; Çorape per perdorim mjekesor dhe
terapeutik; Monitoret e sinjalit te zemres qe duhet te perdoren gjate aktiviteteve fizike, per
perdorim personal dhe shtepiak; Kompresa te ftohta/te nxehta te aktivizuara kimikisht per
perdorim mjekesor; Pajisjet terapeutike per personat me aftesi te kufizuara per perdorim
shtepiak; pajisje per larjen e zones intime tek femrat; Aparate degjimi per veshtiresi ne te
degjuarin; Prerese kallosh; Gota per perdorimin e ilaçeve (per perdorim shtepiak);
Termometra
per
qellime
mjekesore;
Veshje
mjekesore.
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29 KLASA 29: Mishi, viçi i fresket, derri, shpende; Mishi i gjedhit; Kermijte e pergatitur
per konsum per njerzit; Fara, te pergatitura; Fara, te procesuara; Pergatitjet e bera nga perime
te fresketa per supat; Supa dhe lengu i mishit, ekstrakte mishi; Koncentrat kubik; Xhelatin
per ushqime; Perime te prera; Perime te prera per sallata; Qumeshti i sojes; Qumeshti i
tersheres; Qumeshti i orizi; Qumeshti i sojes; Qumeshti i orizit; Qumesht bajame; Qumesht
kikiriku; Qumesht arre kokosi; Qumeshti i kondensuar; Fruta, kerpudha dhe perime te
gatuara, te ngrira, te thata ose te konservuara; Perime te gatuara, te ngrira, te thata ose te
konservuara; Vajra; Vaj ulliri, Vaj ulliri i virgjer dhe ekstra i virgjer, Yndyrna te ngrenshme;
Margarine; Peshk i fresket, i ngrire dhe i konservuar; Peshk i fresket dhe i konservuar, fruta
deti dhe molusqe te fresketa dhe te konservuara; Ushqime te pergatitura, te ngrira ose jo, te
perbera nga perimet; Ushqime te pergatitura, te ngrira ose jo, te perbera nga djathi; Ushqime
te pergatitura, te ngrira ose jo, te perbera nga patate; Ushqime te pergatitura, te ngrira ose jo,
te perbera nga mish ose shpende; Ushqime te pergatitura, te ngrira ose jo, te perbere nga
peshk, ushqim deti dhe krustace; Kroketa, te ngrira ose jo; Qumeshti dhe zevendesuesit e
qumshtit, djathi, kremi, produktet e qumeshtit, gjalpi, kosi; Embelsira te bazuara ne produkte
te qumeshtit, kos frutash; Marmelate, reçel; Kremra me baze qumeshti ose djathe; Mish;
Mish i procesuar; Proshuta te prera ose te paprera dhe mishra te tymosr; Vezet dhe produktet
e vezeve, te ngrira ose jo; Ushqime qe perbehen nga ushqime te gatshme dhe/ose ushqime te
ngrira te bazuara tek mishi, peshku, djathi, mishi i thate; Produkte ushqimore me baze patate;
Meze me baze patate; Patate te konservuara; Ushqime te pergatitura dhe/ose te ngrira, te
perbera kryesisht nga mishi; Ushqime te pergatitura dhe/ose te ngrira qe perbehen kryesisht
nga perime; Ushqime te pergatitura dhe te gatuara, te perbera plotesisht ose kryesisht nga
shpendet; Vakte te paketuara (perime); Kroketa per ushqim, te ngrira ose jo te ngrira; Meze
me baze frutash; Meze me baze perimesh; Meze me baze frutash te thata; Domate te
konservuara; Alga; Te gjitha produktet e mesiperme ne kete Klase 29 jane organike dhe/ose
me
pak
sheqer
dhe/ose
me
pak
yndyre.
30 KLASA 30: Kafe, çajra, kakao dhe zevendesuesit e tyre; Çajra bimore; Buke dhe
produkte te pjekura, byreke, buke ne forme shiriti e holle, ushqime krokante; meze me baze
mielli, drithera te perpunuar, niseshte dhe produkte te bera prej saj, preparate per pjekje dhe
maja; Sode buke [bikarbonat sode per qellime gatimi]; Pica dhe byreke, te ngrira ose jo;
Kuskus [bullgur]; miell misri (polenta); Njoki/Gnocchi; Makarona; Makarona qe permbajne
mbushje; Makarona qe permbajne veze; Oriz; Tarte [te embla ose pikante]; Embelsire mus;
Akull, akullore, kos frutash dhe sorbeto; Embelsira te pjekura; Biskota te embla; Shirita
embelsirash; Meze; Biskota; Emblesira; Embelsira me baze çokollate dhe çokollate;
Embelsira me baze akullore; Krem [embelsues pjekjeje]; Kripera, ereza, aromatizues, uthull,
uthull balsamike; Sheqeri, embelsues natyrale, lustra dhe mbushje te embla, mjalte,
embelsira; Karamele [embelsira]; Çamçakezat; Kremra (embelsira); Perhapes kremi me baze
cokollate; Mustarda; Miell perimesh; Miell; Ekstrakt çaj; Çaj bimor; Ekstrakte, jo mjekesore;
Propolis; Qumesht bletesh; Ushqime te pergatitura, te ngrira ose jo te perbera nga makarona,
buke, oriz ose embelsira te mbushura ose embelsira me mbushje (pasta); Polenta; brume
pica me mbushje; Kos i ngrire me baze frutash; Te gjitha produktet e mesiperme ne kete
Klase 30 jane organike dhe/ose me pak sheqer dhe/ose me pak yndyre.
31 KLASA 31: Fruta dhe perime te fresketa; Kerpudhat; Alga deti te fresketa; Lende
ushqimore per kafshe; Pije per kafshet shtepiake; Malt; Produkte bujqesore, hortikulturore
dhe pyjore dhe drithera (te papergatitura ose te paperpunuara); Farerat, bimet natyrore dhe
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lulet; Cokollata te paperpunuara; Lende drusore e pa sezonuar; Lule te thata per zbukurim;
Bulbi (Bime); Ushqime per kafshet; Ushqim zogjsh; Biskota qensh; Leter me rere per
kafshet shtepiake; Ushqim per kafshet shtepiake; Produkte per mbeturina kafshesh; Kocka
te pertypshme te tretshme dhe shufra per kafshet shtepiake; Te gjitha produktet e permendura
ne
kete
Klase
31,
perfshire
produktet
organike.
32 KLASA 32: Ujera; Pije joalkoolike; Aperitivet, jo-alkoolike; Pije te bazuara ne leng
frutash; Pije joalkoolike me pak kalori; Pije qe permbajne vitamina; Lengje frutash te
shrydhura; Pije te gazuara me arome; Birre jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte birre;
Nektaret e frutave, jo-alkoolike; Leng limoni i shtrydhur; Preparate jo-alkoolike per te bere
pije; Preparate per te bere pije; Preparate per te bere uje te gazuar; Shurupe per pije; Uthull,
joalkoolike; Lengje; Lengje perimesh [pije]; Leng domate [pije]; Pije perimesh; Pije me
hirre; Pijet me baze soje, perveç zevendesuesve te qumeshtit; Pijet me baze orizi, perveç
zevendesuesve te qumeshtit; Pije me baze uji me ekstrakte çaji; Smoothies/leng frutash; Pije
energjike; Pije izotonike; Pije te pasura me proteina per aktivitete sportive; Te gjitha
produktet e mesiperme ne kete Klase 32 duke perfshire produkte organike dhe/ose produkte
me
pak
sheqer.
35 KLASA 35: Reklama; Administrimi i biznesit; Konsultime dhe ndihme ne menaxhimin
e biznesit, organizimin dhe promovimin; Ndihme ne reklamimin e produkteve, brenda
kornizes se kontrates franchaise; Konsulence dhe ndihme ne lidhje me organizimin dhe
menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulence dhe ndihme
ne lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve te akullores;
Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet
mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me plehun organik,
dheun e siperm dhe produkteve bimore, shtepiake, dhoma dhe lavanderi dhe produkte
pastrimi; Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe
nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me
produktet e higjienes personale, kozmetikes, parfumerise; Shitja me pakice ose shitja me
shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha
llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me produkte sanitare dhe higjenike, Preparate dhe
artikuj per bukurine dhe kujdesin personal, produkte farmaceutike dhe parafarmaceutike;
Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet
mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me qirinjte dhe
karburantet, produktet ushqimore, preparate dietike dhe preparate per femije, Ushqime me
permbajtje te ulet sheqeri dhe/ yndyrna; Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me
poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne
distance ne lidhje me ushqimin dhe shtesat ushqimore, artikuj per ruajtjen e ushqimit,
perkatesisht flete alumini per ruajtjen e ushqimit, flete per te mbeshtjelle produktet
ushqimore, kontejnere per ruajtjen e ushqimit; Shitja me pakice ose shitja me shumice,
porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve
ose porosia ne distance ne lidhje me setet e guzhines nje perdorimshme dhe jo nje
perdorimshme, syze dhe produkte optike, bateri dhe pajisje elektrike per telefona; Shitja me
pakice ose shitja me shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve
elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me kompjuterat, laptopet dhe
pajisje shtese ne lidhje me to; Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me poste,
shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne
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distance ne lidhje me pajisjet elektrike, llambat, aparatet e ndriçimit; Shitja me pakice ose
shitja me shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te
te gjitha llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me produktet dhe pjeset rezerve per makina,
letrat e guzhines, peceta letre per duart, peceta letre per tavoline; Shitja me pakice ose shitja
me shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te
gjitha llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me qilimet e letres, letrat higjienike, peceta
letre, letra pjekjeje; Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me poste, shitja ne
internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne distance ne
lidhje me canta letre, libra, gazeta, revista, broshura, kartolina,
produkte letre
njeperdorimshme dhe artikuj letre perthithes, Shitja me pakice ose shitja me shumice,
porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve
ose porosia ne distance ne lidhje me artikuj shkrimi, materialet e shkrimit, materialet e
paketimit; Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe
nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me
shtreterit, jasteket, dysheket, artikujt shtepiak ose kuzhine; Shitja me pakice ose shitja me
shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha
llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me furça, kreher, sfungjere dhe pastrues per perdorim
personal dhe jo personal; Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me poste, shitja
ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne distance ne
lidhje me tenxhere, pjata tavoline, gota pijesh nje perdorimshme dhe jo nje perdorimshme;
Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet
mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me aktikujt tekstil,
artikuj zbukurues, mbulesa per guzhin dhe tualet prej liri; Shitja me pakice ose shitja me
shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha
llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me veshje, kepuce, aksesore per veshje dhe kapele,
robdishan, kinkaleri (artikuj te rrobaqepesve); Shitja me pakice ose shitja me shumice,
porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve
ose porosia ne distance ne lidhje me artikuj ushqimore, frutat dhe perimet e fresketa dhe jo
te fresketa, produkte ushqimore, produktet gastronomike; Shitja me pakice ose shitja me
shumice, porosite me poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha
llojeve ose porosia ne distance ne lidhje me ushqimet e gatshme, produktet e pjekjes,
embelsuesit natyral dhe artificial; Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me poste,
shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne
distance ne lidhje me produkte ushqimore organike, Kujdesi per kafshet shtepiake dhe
produktet ushqimore, uje mineral, pije; Shitja me pakice ose shitja me shumice, porosite me
poste, shitja ne internet dhe nepermjet mjeteve elektronike te te gjitha llojeve ose porosia ne
distance
ne
lidhje
me
birrat,
pijet
alkoolike,
veren.
44 KLASA 44: Sherbime mjekesore; Sherbime te kujdesit shendetesor te kafsheve;
Ekzaminime mjekesore dhe diagnostikuese; Kontrolli mjekesor; Sherbime klinike; Punesim
i stafit per pajisjet mjekesore; Trajtim mjekesor; Osteopatia; Diagnozat; Kujdes higjenik dhe
i bukurise per njerezit ose kafshet; Masazh; Keshilla shendetesore dhe sherbime te
informacionit; Sherbime keshillimi ne lidhje me dietat; Keshilla ushqyese; Sherbimet e
kontrollit te presionit te gjakut; Sherbime te osteopatise; Sherbimet e testimit te shikimit
[optike].
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(210) AL/T/ 2020/1002
(220) 02/12/2020
(540)

FAST BREAK
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Monster Energy Company
1
Monster
Way,
Corona,
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener

California
2,

Shk.

92879,
C,

USA,
Nr.2/1,

US
Tirane

(511) 32 Pije jo alkoolike.

(210) AL/T/ 2020/1015
(220) 09/12/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Home Albania
(591) e bardhe; gold.
(732) Emonde Koni
Tirane, Njesia Bashkiake nr.11 Rruga Don Bosko, Pallati ''Meld'' Kati2., AL
(740) Emonde Koni
Tirane, Njesia Bashkiake nr.11 Rruga Don Bosko, Pallati ''Meld'' Kati2.
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(511) 35 Marketing; Reklamim në rrjetin kompjuterik; Reklamim me pagesë për klikim;
Promovim i shitjeve për të tretë; shkrime skenarësh për qëllime reklamimi.
36 Brokerimi i pasurive te paluajtshme; Vlerësimi i pasurive të palujatshme; Menaxhim i
pasurive të palujatshme; Qiraja e pasurive të paluajtshme; Shërbimet e agjencisë së pasurive
të paluajtshme; Vlerësim financiar.

(210) AL/T/ 2020/1021
(220) 10/12/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe, e verdhe, e bardhe, bezhe.
(732) Prizren Commerce Group sh.p.k
Pn
Lupishtë
Prizren,
Kosovë,
KS
(740) Aleksandra Mecaj
Rruga R. Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane
(511) 29 Fruta të konservuara, të thata, të ngrira dhe të gatuara, prodhime me bazë prej
patates, pëkatësisht ashkla prej patateve dhe pure prej patateve.
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(210) AL/T/ 2020/1036
(220) 16/12/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e verdhë; e zezë; e bardhë
(732) MANI-CORP SHPK
Rr.Drilonit,
Nd.6,
H.2,
Pogradec,
Shqiperi
7301,
AL
(740) Dejvi Mani
Rr.Drilonit, Nd.6, H.2, Pogradec, Shqiperi
(511) 39 Transport, paketim dhe magazinimi i mallrave ose materialeve; paketim,
mbështjellje,
mbushje
dhe
shpërndarje
e
mallrave.
43 Shërbime për sigurimin (porosinë) e ushqimit, pijeve dhe akomodimit të përkohshëm.

(210) AL/T/ 2020/1059
(220) 18/12/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
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(526 ) special; taste
(591) e bardhë; e zezë
(732) Kristaq Nikollo
Lagjia
nr.2,
007,
Sarandë,
AL
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, Ap.19, 2 D2 familjare
(511) 30 Akullore; biskota; kafe; çaj; kakao; miell dhe preparate të prodhuara prej drithrave;
bukë; ëmbëlsira; byrek; bukë; pluhur pjekës; karamele; cokollatë; mjaltë; akuj të ngrenshëm;
ëmbëlsues natyral; sheqer.

(210) AL/T/ 2020/1061
(220) 21/12/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Security
(591)
(732) ARB-SECURITY GROUP
TIRANE/ Laprake, Ish Uzina Tirana, Kompleksi LIM-EM, Kulla Nr.3, Kati i dyte., AL
(740) Perparim Hasani
TIRANE/ Laprake, Ish Uzina Tirana, Kompleksi LIM-EM, Kulla Nr.3, Kati i dyte.
(511) 45 Shërbime sigurimi për mbrojtjen e pasurisë dhe të individëve.
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(210) AL/T/ 2017/824
(540) shtepia E ofertave
(732) Benisa Kace
Rr. Sami Frashëri, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 27/07/2018
(180) 28/09/2027
(111) 18784
(300)
(510) 35,
(526) shtepia e ofertave
(591) -E verdhë; e kuqe; e zezë.
(740) Benisa Kace
Rr. Sami Frashëri, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/26
(540) EUROLAB INTERNATIONAL
(732) Eurolab International grup Shpk
Vlore Vlore VLORË Rajoni 5, Lagjja "Lirim", Rruga "Demokracia", AL
(151) 21/05/2020
(180) 16/01/2029
(111) 20628
(300)
(510) 30, 32, 33, 35, 39 43,
(526) INTERNACIONAL
(591) -E zezë; e kuqe
(740) Krenar LOLOCI
Rr. ''Ibrahim Rugova'', Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri (Albania)

(210) AL/T/ 2019/58
(540) NERANXI BUKË FIKU
(732) N&N shpk
Autostrada TR-DR, km 7 Yrshek-Kashar, Tirane, AL
(151) 26/02/2020
(180) 21/01/2029
(111) 20434
(300)
(510) 29,

64
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(526) Bukë fiku
(591) -Vjollcë; e kuqe; jeshile; e bardhë
(740) EFTIHIA NERANXI
Autostrada TR-DR, km 7 Yrshek-Kashar, Tirane

(210) AL/T/ 2019/73
(540) CLASS ALKETA VEJSIU
(732) Elite Class sh.p.k
RR. E KOSOVAREVE PALLATI ORION, TIRANE, AL
(151) 15/01/2021
(180) 24/01/2029
(111) 21265
(300)
(510) 25, 35, 41 42,
(526)
(591) -E bardhë; e zezë
(740) PAVLINA ELMASLLARI
BULEVARDI ZHAN D'ARK, TEK BRRYLI, PALLATI MBI TIRANA BANK,TIRANE

(210) AL/T/ 2019/161
(540) A M - MARINO
(732) CIABOTTI shpk
Rruga Strasburgu, Kamez, nr 4, AL
(151) 14/01/2021
(180) 19/02/2029
(111) 21251
(300)
(510) 9,
(526)
(591) (740) GIOVANNI MARINO
Rruga Strasburgu, Kamez, nr 4

Buletini i Pronësisë Industriale

66

(210) AL/T/ 2019/164
(540) ARTIFIKO
(732) Ejona Abazaj
Njësia Bashkiake nr.5, rruga Sami Frasheri, pallati I ri, bodrum, me nr pasurie 2/145-N1,
zona kadastrale 8270, AL
(151) 30/07/2020
(180) 19/02/2029
(111) 20814
(300)
(510) 40 41,
(526)
(591) -E verdhë; Kafe; Bojëqielli; Rozë
(740) Ejona Abazaj
Rruga "Ismail Qemali"

(210) AL/T/ 2019/281
(540) TRUPI DHE SHENDETI
(732) Flamur Topi
Rruga e Dibres, Kompleksi Halili, Blloku C, Ap.38, AL
(151) 27/01/2020
(180) 27/03/2029
(111) 20255
(300)
(510) 41,
(526)
(591) (740) Flamur Topi
Rruga e Dibres, Kompleksi Halili, Blloku C, Ap.38

(210) AL/T/ 2019/321
(540) HE HO By Rezarta Shkurta
(732) REZARTA SHKURTA
Rruga Durresit nr2 Laprake, AL
(151) 05/08/2020
(180) 28/03/2029
(111) 20822
(300)
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(510) 42,
(526)
(591) -Rozë
(740) REZARTA SHKURTA
Rruga Durresit nr2 Laprake

(210) AL/T/ 2019/322
(540) HERA COMPANY
(732) REZARTA SHKURTA
Rruga Durresit nr2 Laprake, AL
(151) 05/08/2020
(180) 28/03/2029
(111) 20821
(300)
(510) 40 41,
(526) COMPANY
(591) (740) REZARTA SHKURTA
Rruga Durresit nr2 Laprake

(210) AL/T/ 2019/326
(540) Ecoline
(732) PAPER ALBANIA
VORE, TIRANE, KM 5, RRUGA VORE-FUSHEKRUJE , AL
(151) 21/05/2020
(180) 29/03/2029
(111) 20629
(300)
(510) 16, 21 24,
(526)
(591) -BLU; JESHILE
(740) KRISTIANA GEGA
YMER KURTI, TIRANE

67
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(210) AL/T/ 2019/337
(540) ADP Always Designing for People
(732) ADP, LLC
One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068 USA, US
(151) 03/02/2020
(180) 03/04/2029
(111) 20289
(300) 88/202.672 21/11/2018 US
(510) 9, 35, 36, 41 42,
(526)
(591) -Blu; e kuqe
(740) Melina Nika
Bul. "Gjergj Fishta", Pall 1 Jeshil, pranë Shallvareve, Kati 6, Nr.16, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/343
(540) dormiro
(732) Mode West shpk
Fshati Katund i ri, Godine 2 Kateshe, prane Peugeot, Njesia Administrative Kashar, Tirane,
AL
(151) 03/02/2020
(180) 04/04/2029
(111) 20293
(300)
(510) 35,
(526)
(591) -Ngjyrë e artë; jeshile
(740) Kujtim Qershori
Rruga ''Skender Kosturi'', nd 3, H1, Kat 2, Njesia Bashkiake nr 9, Tirane

(210) AL/T/ 2019/344
(540) Salvia produkte natyrore
(732) Suzana Mara
RR. ISA BOLETINI, ND.2, TIRANE, AL
(151) 30/06/2020
(180) 04/04/2029
(111) 20732
(300)
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(510) 5,
(526) produkte natyrore
(591) -E gjelbër
(740) SUZANA MARA
RR. ISA BOLETINI, ND.2, TIRANE

(210) AL/T/ 2019/354
(540) Marigo
(732) Nerada Kulla
Lagja nr.17, Durres, Shqiperi, AL
(151) 26/05/2020
(180) 09/04/2029
(111) 20648
(300)
(510) 35,
(526) souvenirs and gifts shops
(591) -E zezë; e kuqe; portokalli; e kaltër; e bardhe;
(740) Kujtim Qershori
Rr. Skender Kosturi, Nd.nr 3, H.1, Kati 2, Njesia Bashkiake nr 9, Tirane

(210) AL/T/ 2019/389
(540) See Brilliantly
(732) Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg Switzerland, CH
(151) 03/02/2020
(180) 15/04/2029
(111) 20295
(300) 076850 04/02/2019 JM
(510) 5, 9, 10, 35, 37 41,
(526)
(591) (740) Ardit Loloçi
Rr. Asim Vokshi, Nr.137,Tirane
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(210) AL/T/ 2019/406
(540) ZIGRIFARM
(732) ZIGRIFARM sh.p.k
Njesia Bashkiake nr.1, Rr."GaniDomi", banese private 4/1, zyra nr.2, Tirane, AL
(151) 30/06/2020
(180) 19/04/2029
(111) 20730
(300)
(510) 29,
(526) FARM; L91611022K; TIRANË; ALBANIA; SH.P.K
(591) -e zezë; gri
(740) Ndriçim Selba
Rr. Mihal Duri, Pall.69, kati 1, Zyra 11, Tirane

(210) AL/T/ 2019/424
(540) VIVACOM
(732) BULGARIAN TELECOMMUNICATIONS COMPANY EAD
115i,Tsarigradsko shoes Blvd., 1784-Sofia, Bulgaria, BG
(151) 12/01/2021
(180) 04/03/2030
(111) 21244
(300)
(510) 9,
(526)
(591) (740) Eni Kalo
Rr.Kavajës, ndertesa 27/1, Kati I 5-ste, P.O.Box 235, Tirane

(210) AL/T/ 2019/435
(540) LORDS
(732) Shoqeria "AGNA" sh.a
Autostrada Tirane-Durres, Kilometri i Pare, godina AGNA Group, Kutia Postare 1001,
Tirane, Shqiperi, AL
(151) 29/04/2020
(180) 03/05/2029
(111) 20539
(300)
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(510) 30,
(526)
(591) -Blu; e verdhë; kafe; e bardhë
(740) Toni Papandoni
Autostrada Tirane-Durres, Kilometri i Pare, godina AGNA Group, Kutia Postare 1001,
Tirane

(210) AL/T/ 2019/466
(540) Noir Beauty
(732) Aston Consulting
Rr. ''Myslim Shyri'', Kulla nr.8, Shkalla nr.1, Dyqani nr.5, AL
(151) 28/04/2020
(180) 15/05/2029
(111) 20535
(300)
(510) 44,
(526) Beauty
(591) -e bardhe; e zeze
(740) Moreno Malevi
Blloku ''1 Maji'', Rr.''Njazi Demi'', Ap.18, Sh.40, Tirane

(210) AL/T/ 2019/483
(540) MOFYLAN
(732) Mylan Hrvatska d.o.o.
Koranska 2, 10 000 Zagreb, Croatia, HR
(151) 03/02/2020
(180) 20/05/2029
(111) 20292
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. ''Ibrahim Rugova'', Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë
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(210) AL/T/ 2019/514
(540) KOMPETENCA GLOBALE, ME BOTEN NE MENDJE
(732) UDHA E SHKRONJAVE SHPK
Rruga Qemal Stafa, Godine 3 kateshe, Nr.226, Tirane-Shqiperi, AL
(151) 03/02/2020
(180) 28/05/2029
(111) 20291
(300)
(510) 41,
(526) Globale
(591) -blu; portokalli; e verdhë; e bardhë; e gjelbër; boje qielli
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap.4

(210) AL/T/ 2019/524
(540) LOI LOUNGE
(732) Hysen Xhangolli
Farke, Rruga Liqeni i Thate, Kompleksi Colombo, kati 1, ndertesa 1, Tirane, Sjqiperi, AL
(151) 28/04/2020
(180) 30/05/2029
(111) 20534
(300)
(510) 43,
(526) lounge
(591) -e verdhë e florinjte, e zezë, e bardhë
(740) Galinija Gjoni
Rruga "Pjetër Bogdani" Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/525
(540) evita
(732) Evita Shpk
Autostrada Tirane-Durres, Km.8, Rruga''Paralele'', Ndertese Private, Tirane-Shqiperi, AL
(151) 03/02/2020
(180) 31/05/2029
(111) 20290
(300)
(510) 35, 37 44,
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(526)
(591) -jeshile; turkeze
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap.4

(210) AL/T/ 2019/536
(540) XCOLOR
(732) KEAD
Rruga"Naim Frasheri",60/2,Tiranë,Shqipëri, AL
(151) 04/02/2020
(180) 03/06/2029
(111) 20296
(300)
(510) 2,
(526) Spray; Professional
(591) -e bardhë; e verdhë; portokalli; gri; blu; jeshile; vishnje; bojeqielli; bezhë
(740) Moreno Malevi
Blloku'1 Maji"Rr.''Njazi Demi Ap 18 Sh.40,Tiranë

(210) AL/T/ 2019/552
(540) SUPREME HOTEL & SPA
(732) ''ERGI'' SHPK
Josif Buda Kavaje Shqiperi, AL
(151) 25/06/2020
(180) 10/06/2029
(111) 20727
(300)
(510) 43,
(526) HOTEL & SPA
(591) -vishnje, lejla, e verdhe, flori, e bardhe
(740) Ardit Loloçi
Rr. Asim Vokshi, Nr.137,Tiranë
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(210) AL/T/ 2019/562
(540)
mëso/guxo/krijo!
(732) AKSHI (Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit)
"Rr.Papa Gjon Pali II", Nr.3, Kati I, 1001, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 22/05/2020
(180) 13/06/2029
(111) 20637
(300)
(510) 9, 35, 36, 38 42,
(526)
(591) -e bardhë; e verdhë; e zezë
(740) Romina Kostani
'Rr.Papa Gjon Pali II",Nr.3,Kati I

(210) AL/T/ 2019/579
(540) Neurotynox
(732) Biofarm Sp. z o.o. (Ltd.)
ul. Walbrzyska 13, 60-198 Poznań, Poland, PL
(151) 22/05/2020
(180) 19/06/2029
(111) 20641
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania

(210) AL/T/ 2019/580
(540) Vicebrol
(732) Biofarma Sp. z o.o. (Ltd.)
ul. Walbrzyska 13, 60-198 Poznań,Poland, PL
(151) 22/05/2020
(180) 19/06/2029
(111) 20642
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(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania

(210) AL/T/ 2019/582
(540) CRYSTAL SUGAR
(732) CRYSTAL SUGAR SHPK
Elbasan Labinot fushe Labinot fushe Fshati Labinot fushe., AL
(151) 22/05/2020
(180) 19/06/2029
(111) 20630
(300)
(510) 30,
(526) sugar
(591) -BOJEQIELLI; BLU
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i ri mbi ish kinema "17 Nentori", Shk.3, Ap.4

(210) AL/T/ 2019/583
(540) BOBA BARBER
(732) ENRI BOBA
RR NIKOLLA JORGA, OBJEKTI NR. 23, TIRANE, AL
(151) 08/07/2020
(180) 22/07/2029
(111) 20777
(300)
(510) 44,
(526) Since 2002, Baber
(591) -e bardhe; e zeze; gri
(740) DORINA XHONGA
RR E KAVAJES, PALLATI 150, SHK. 1, AP. 1
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(210) AL/T/ 2019/588
(540) ChikChak
(732) Global Logistic sh.p.k
Autostrada Tiranë - Durrës, km 10, Picar, Vorë, Tiranë, AL
(151) 28/04/2020
(180) 24/06/2029
(111) 20536
(300)
(510) 29 30,
(526)
(591) (740) Bledar Korkaj
Rr ''Maliq Muco'', Blv.''Zogu i Parë'', Qendra e Biznesit STAR, Kati i IV, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/607
(540) Alien
(732) Ora e Mendimit
Bulevardi "Bajram Curri", ETC, Kati i 10, AL
(151) 22/05/2020
(180) 01/07/2029
(111) 20644
(300)
(510) 41,
(526)
(591) -e kuqe; e bardhe; e zeze
(740) Sonila Elezi
Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla 3, Kati i VI, AP.29, Tirane

(210) AL/T/ 2019/608
(540) Alien
(732) Ora e Mendimit
Bulevardi "Bajram Curri", ETC, Kati i 10, AL
(151) 22/05/2020
(180) 01/07/2029
(111) 20643
(300)
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(510) 41,
(526)
(591) (740) Sonila Elezi
Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla 3, Kati i VI, AP.29, Tirane

(210) AL/T/ 2019/619
(540) Cocktail Dreams
(732) Mariol Cjapi
Lagjia nr. 4 Kodër, Rruga ''Mitat Hoxha", Sarandë, AL
(151) 22/05/2020
(180) 04/07/2029
(111) 20640
(300)
(510) 35, 39 43,
(526)
(591) (740) Eris Hysi
Blv. ''Dëshmorët e Kombit, Ndërtesa 6, Hyrja 11, Apartamenti.21

(210) AL/T/ 2019/630
(540) Moment Nice
(732) Global Logistic sh.p.k
Autostrada Tiranë - Durrës, km 10, Picar, Vorë, Tiranë, AL
(151) 28/04/2020
(180) 10/07/2029
(111) 20532
(300)
(510) 30,
(526)
(591) (740) Bledar Korkaj
Rr “Maliq Muco”, Blv.”Zogu i Parë”, Qendra e Biznesit STAR, kati i IV, Tiranë
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(210) AL/T/ 2019/645
(540) BOLV
(732) BOLV-OIL SHA
Fier Patos GRIZ Grize Patos, Zona Kadastrale 2890, Pasuria Nr.68/3, AL
(151) 28/04/2020
(180) 12/07/2029
(111) 20538
(300)
(510) 4, 35 39,
(526)
(591) -Pantone 375C; Pantone 803C; Pantone 5635C
(740) Greta Sinani
Tirane Kashar MEZEZ Fshati Mezez, Pike Karburanti Bolvoil sh.a, Zona Kadastrale 2679,
Pasuria Nr. 3051

(210) AL/T/ 2019/646
(540) New Medical Plus
(732) New Medical Plus Shpk
Rruga Don Bosko, Blloku Nr.1, Shkalla Nr.3, Kati I, (Dyqanet perdhe), Nr.4, Tirane –
Shqiperi, AL
(151) 30/06/2020
(180) 15/07/2029
(111) 20729
(300)
(510) 35,
(526) Medical
(591) -E kuqe; e zeze; e bardhe.
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja e, Kati 2, Ap 4

(210) AL/T/ 2019/648
(540) ORA NEWS
(732) CHANNEL ONE SH.P.K
Rruga "Aleksander Moisiu" Nr.76/1, Ish Kinostudio, Tirane, AL
(151) 08/07/2020
(180) 16/07/2029
(111) 20775

Buletini i Pronësisë Industriale

79

(300)
(510) 38 41,
(526) NEWS
(591) -E KUQE;E BARDHE
(740) Blerina Hoxha
Rruga "Aleksander Moisiu" Nr.76/1, Ish Kinostudio (Ora News)

(210) AL/T/ 2019/649
(540) Ora News
(732) CHANNEL ONE SH.P.K
Rruga "Aleksander Moisiu", Nr.76/1, Ish Kinostudio, Tirane , AL
(151) 08/07/2020
(180) 16/07/2029
(111) 20776
(300)
(510) 38 41,
(526) News
(591) (740) Blerina Hoxha
Rruga "Aleksander Moisiu" Nr.76/1, Ish Kinostudio (Ora News)

(210) AL/T/ 2019/656
(540) S-LON WATER FOR LIFE
(732) THE CAPITAL MAHARAJA ORGANISATION LIMITED (a limited liability
company incorporated under the Laws of Sri Lanka)
No.146, Dawson Street, Colombo 02, Sri Lanka, LK
(151) 22/05/2020
(180) 17/07/2029
(111) 20631
(300)
(510) 11 19,
(526)
(591) -e verdhë;e zezë;e bardhë
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania)
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(210) AL/T/ 2019/725
(540) ONE
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A.
NJESIA BASHKIAKE NR.11, RR. VANGJEL NOTI, NDERTESA NR.20, KODI 1026,
LAPRAKE, TIRANE, AL
(151) 28/04/2020
(180) 09/08/2029
(111) 20533
(300)
(510) 38,
(526)
(591) (740) ERION XHEPA
RR. VANGJEL NOTI, TEK TELEKOM ALBANIA SHA, TIRANE

(210) AL/T/ 2019/728
(540) Avocado Tirana
(732) Imi Koka
Tirane, Njesia Nr.5, Rruga Sami Frasheri, Objekt 3-katesh Nr.3, Kati i pare, AL
(151) 28/04/2020
(180) 14/08/2029
(111) 20537
(300)
(510) 43,
(526) Tirane
(591) -bezhe; e zeze; jeshile; e blerte
(740) Kliton Stefani
Rruga e Kavajës, Nr. 75/1, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/756
(540) GELGO
(732) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak-Sariyer-İstanbul, TR
(151) 22/05/2020
(180) 28/08/2029
(111) 20639
(300)
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(510) 5,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, kati II Tiranë, Shqipëri (Albania)

(210) AL/T/ 2019/814
(540) ONE FAMILY
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr.20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 02/12/2020
(180) 11/09/2029
(111) 21106
(300)
(510) 38,
(526)
(591) (740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr.20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/821
(540) AC ALBANIAN COURIER
(732) ALBANIAN COURIER SHPK
Njesia Bashkiake Nr.11, Rruga Dritan Hoxha, Godina Nr.5, Kodi Postar 1025, Tirane, AL,
AL
(151) 03/02/2020
(180) 11/09/2029
(111) 20294
(300)
(510) 39,
(526) ALBANIAN COURIER
(591) -e bardhë; e kuqe
(740) Roland Çaushaj
Rruga ''Mihal Duri'', Pall.58, Shk.1, Ap.14, Tirane
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(210) AL/T/ 2019/829
(540) City Dental Clinic
(732) Ersted Muço
Rruga ''Siri Kodra'', Nd.13, H.1, Kati 1, Njësia Bashkiake Nr.9, Tiranë, AL
(151) 24/07/2020
(180) 17/09/2029
(111) 20805
(300)
(510) 44,
(526) Dental; Clinic
(591) (740) Ersted Muço
Rruga e Saraçëve, Nd.4, H.8, Ap.17, Njësia Bashkiake Nr.8, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/830
(540) City Dental Clinic
(732) Ersted Muço
Rruga ''Siri Kodra'', Nd.13, H.1, Kati 1, Njësia Bashkiake Nr.9, Tiranë, AL
(151) 24/07/2020
(180) 17/09/2029
(111) 20804
(300)
(510) 44,
(526) Dental; Clinic
(591) -Jeshile; e bardhë
(740) Ersted Muço
Rruga e Saraçëve, Nd.4, H.8, Ap.17, Njësia Bashkiake Nr.8, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/833
(540) AUTOMA
(732) AUTOMA shpk
Rruga “Haxhi Dalliu”, ndertesa 75, hyrja 2, kati 3, Kodi Postar 1016, Njësia Bashkiake Nr.9,
Tirane, AL
(151) 06/05/2020
(180) 18/09/2029
(111) 20544
(300)
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(510) 9, 35, 37 42,
(526) Automatic Systems
(591) -E gjelbër; e zezë
(740) Irma CAMI
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" , shkalla 5, apt.25, Tirane

(210) AL/T/ 2019/848
(540) IMA
(732) FRENER
Tirane, Kashar YRSHEK, Autostrada Tirane Durres, Kilometri 5, Yrshek, AL
(151) 30/06/2020
(180) 25/09/2029
(111) 20731
(300)
(510) 25,
(526) OUTLET
(591) -BARDHË; BLU
(740) Nazri HAXHIU
GS1 Albania , Rr. Barrikadave , Pall i Ri mbi ish kinema "17 Nëntori"; Shk. 3 , Ap. 4

(210) AL/T/ 2019/861
(540) BAMI
(732) BAMI SHPK
Rruga e Durresit, Pallati mbrapa Ring Center, Kati 1,Tirane - Shqiperi., AL
(151) 24/07/2020
(180) 26/09/2029
(111) 20808
(300)
(510) 19 37,
(526)
(591) -e zeze; e bardhe; portokalli; kafe
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap.4
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(210) AL/T/ 2019/879
(540) Gemix
(732) GEMIX ALBANIA SHPK
Rruga Muçaj, Ndertese nje kateshe me nr. pasurie 89/106, zona kadastrale nr.2726,
Vore,Tirane -Shqiperi., AL
(151) 06/05/2020
(180) 01/10/2029
(111) 20545
(300)
(510) 1, 2 35,
(526)
(591) -e verdhe; e zeze
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleeksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap.4

(210) AL/T/ 2019/880
(540) BELLPLAST
(732) BELL SHPK
Rruga''Berxull Muçaj'', Ndertesa Nr.24, Sh.3, Kodi Postar 1032. Tirane- Shqiperi., AL
(151) 22/05/2020
(180) 01/10/2029
(111) 20635
(300)
(510) 16 35,
(526) PLAST
(591) -e zeze; e bardhe; gurekali
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4.

(210) AL/T/ 2019/881
(540)
FLORAL
FANTASY
Floral Design
(732) Frida Banush
Njësia bashkiake nr. 5, Rruga "Ibrahim Rrugova", pallati "Agimi", Shkalla nr. 1., AL
(151) 18/01/2021
(180) 01/10/2029
(111) 21272
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(300)
(510) 31 42,
(526) Design
(591) -Flori; gri
(740) Fationa Xurre
Njësia bashkiake nr. 5, Rruga "Ibrahim Rrugova", pallati "Agimi", Shkalla nr. 1.

(210) AL/T/ 2019/885
(540) ZIERVUS
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889 USA, US
(151) 30/06/2020
(180) 02/10/2029
(111) 20735
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall. gener 2, Shk.C, Nr.2/1, Tirane

(210) AL/T/ 2019/886
(540) DELSTRIGO
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889 USA, US
(151) 30/06/2020
(180) 02/10/2029
(111) 20737
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall. gener 2, Shk.C, Nr.2/1, Tirane
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(210) AL/T/ 2019/887
(540) ZOTREPLIX
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889 USA, US
(151) 30/06/2020
(180) 02/10/2029
(111) 20736
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall. gener 2, Shk.C, Nr.2/1, Tirane

(210) AL/T/ 2019/896
(540) Joni Peci Store
(732) Joni Peci Store
Tirane Rr ''Reshit Çollaku'', Pallati 0,9,118, Shallvare, AL
(151) 22/05/2020
(180) 04/10/2029
(111) 20636
(300)
(510) 24, 25, 26, 35 40,
(526) Store
(591) -e bardhe; e zeze
(740) Adriana Xhuveli
Rr. ''Myslym Shyri'', Kulla 3, Ap 25, Tirane

(210) AL/T/ 2019/901
(540) AMT auto motor technic
(732) ''Edmond'' sh.p.k
Rruga Isuf Banka nr.22, Tiranë, AL
(151) 08/07/2020
(180) 07/10/2029
(111) 20774
(300)
(510) 35,
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(526) auto motor technic
(591) -e bardhë; blu; e kuqe
(740) Majlinda Sheshi
Rruga"Abdi Toptani", ndërtesa Torre Drin, kati i 4, zyra '' Hoxha, Memi & Hoxha", Tirane

(210) AL/T/ 2019/909
(540) Softex
(732) E.T. SHPK
Vaqarr, Tirane, Shqiperi, ND.101, Nr pas.17/127, AL
(151) 19/01/2021
(180) 10/10/2029
(111) 21307
(300)
(510) 3 16,
(526)
(591) -blu; e bardhë; bojëqielli
(740) Klodjan Myftari
Rr.Ndrek Luca, Pk 3, 3/22, Tirane

(210) AL/T/ 2019/918
(540) STAR PEOPLE
(732) STAR MAGAZINE SHPK
Blvd. Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati i 7, K.P. 1019, Tirane, AL
(151) 19/01/2021
(180) 15/10/2029
(111) 21314
(300)
(510) 16,
(526)
(591) -e verdha e floririt; e zezë
(740) Najada Taçi
Rr. Dervish Hima, Pallati KLAN, Tirane
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(210) AL/T/ 2019/921
(540) BANG
(732) Orange Bang, Inc.
13115 Telfair Ave. Sylmar, California 91342, USA, US
(151) 01/07/2020
(180) 16/10/2029
(111) 20740
(300)
(510) 32,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
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C,

Nr.2/1,

(210) AL/T/ 2019/922
(540) Po!Yummy
(732) Global Logistic sh.p.k
Autostrada Tiranë - Durrës, km 10, Picar, Vorë, Tiranë, AL
(151) 30/06/2020
(180) 17/10/2029
(111) 20733
(300)
(510) 30,
(526)
(591) (740) Bledar Korkaj
Rr ''Maliq Muco'', Blv.''Zogu i Parë'', Qendra e Biznesit STAR, Kati i IV, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/934
(540) ELEKTROITALIA
(732) SHTARO SH.P.K
Lagjja nr.11, Sheshi Nako Spiro, godine private nr.1, kati 1, Durres, AL
(151) 28/10/2020
(180) 21/10/2029
(111) 20973
(300)

Tirane
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(510) 11,
(526) ITALIA; ELEKTRO
(591) -E ZEZE; E KUQE; E BARDHE
(740) Ndriçim Selba
Rr. Mihal Duri, Pall.69, Kati.1, Zyra 11, Tirane

(210) AL/T/ 2019/941
(540) VIRTUAL CAR
(732) Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive St. Louis, Missouri 63105, US, US
(151) 30/07/2020
(180) 23/10/2029
(111) 20812
(300)
(510) 39,
(526) CAR
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/942
(540) ENTERPRISE
(732) Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive St.Louis, Missouri 63105, US, US
(151) 14/01/2021
(180) 23/10/2029
(111) 21249
(300)
(510) 35, 37 39,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
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(210) AL/T/ 2019/945
(540) noval
(732) NOVAL SHPK
Rruga dytesore ''Maminas-Vore'', Nr 20/38, Koxhas, Durres-Shqiperi, AL
(151) 10/07/2020
(180) 23/10/2029
(111) 20779
(300)
(510) 5,
(526)
(591) -Bojëqielli; e verdhë; e bardhë
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4

(210) AL/T/ 2019/968
(540) ACADEMY OF EUROPEAN LANGUAGES ''AEL''
(732) Eva Cota
Kashar Yzberisht, Rruga "Ismail Qemali", Ndertesa 40, Tirane, AL
(151) 18/08/2020
(180) 31/10/2029
(111) 20839
(300)
(510) 35 41,
(526) ACADEMY OF EUROPEAN LANGUAGES
(591) -blu; e verdhe
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1

(210) AL/T/ 2019/980
(540) ALOHA FISH & GRILL
(732) Roland Çaushaj
Njësia Bashkiake Nr.10, Rruga e Bogdanëve, Pallati Nr.25, Kati Përdhe, Dyqani Nr.6, Tiranë
AL, AL
(151) 08/06/2020
(180) 01/11/2029
(111) 20663
(300)
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(510) 35 43,
(526) FISH; GRILL
(591) -e zeze
(740) Roland Çaushaj
Rr.Mihal Duri, Pall.58, Shk.1, Ap.14, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/993
(540) ODA HOTEL
(732) EDIAN MECE
Rr. ''Milto Sotir Gurra", Objekti nr. 10, Kashar, Tiranë, AL
(151) 22/05/2020
(180) 06/11/2029
(111) 20632
(300)
(510) 43,
(526) Hotel
(591) -e bardhë; e zezë
(740) Moreno Malevi
Blloku ''1 Maji'' Rr. ''Njazi Demi'' Ap 18 Sh.40, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/996
(540) SEKRET.AL
(732) NETTRADE ALBANIA SHPK
Njësia Bashkiake nr.11, Rruga e Durrësit, ''Blloku Gintash", Laprakë, Ndërtesë 3 katëshe,
nr.1, Dyqani nr.11, Tiranë, AL
(151) 19/01/2021
(180) 12/11/2029
(111) 21303
(300)
(510) 35 42,
(526) .al; +18
(591) -rozë; vishnje; e bardhë
(740) VALER PINDERI
Rruga e Durrësit, ''Blloku Gintash", Laprakë, Njësia Bashkiake nr.11
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(210) AL/T/ 2019/1001
(540) aladini
(732) NETTRADE ALBANIA SH.P.K
Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake nr.11, Rruga e Durrësit, ''Blloku Gintash'', Laprakë,
Ndërtesa 3 katëshe, nr.1, Dyqani nr.11, AL
(151) 24/08/2020
(180) 12/11/2029
(111) 20842
(300)
(510) 35 42,
(526)
(591) -E kaltër, e bardhë, e zezë
(740) VALER PINDERI
Rruga e Durrësit, ''Blloku Gintash", Laprakë, Njësia Bashkiake nr.11

(210) AL/T/ 2019/1006
(540) UNIVERSITETI ''METROPOLITAN TIRANA''
(732) Future University of Tirana
Rr. Sotir Kolea & Budi, Qytet Studenti dhe Rr. Budi nr.74, Tiranë, AL
(151) 08/07/2020
(180) 14/11/2029
(111) 20778
(300)
(510) 16, 41 42,
(526) UNIVERSITETI; TIRANA; ®
(591) -blu; bojëqielli
(740) Sonila Kazhani
Rr. Sotir Kolea & Budi, Qytet Studenti dhe Rr. Budi nr.74, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/1009
(540) ILIRIA FOODS
(732) ILIRIA FOODS SHPK
Pojan Plase, Banese Private, tek Rruga e Pojanit, Korce- Shqiperi., AL
(151) 30/07/2020
(180) 14/11/2029
(111) 20811
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(300)
(510) 29 35,
(526) FOODS
(591) -E kuqe; blu; e bardhe
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap.4

(210) AL/T/ 2019/1030
(540) GOLOSA PIZZERIA - RISTORANTE
(732) GOLOSA SH.P.K
Rruga e Barrikadave, Kompleksi "Galeria", Kati 1, Dyqani nr.176768, AL
(151) 28/04/2020
(180) 21/11/2029
(111) 20531
(300)
(510) 43,
(526) PIZZERIA - RISTORANTE
(591) -e bardhë; e kuqe; e verdhë
(740) Moreno Malevi
Blloku "1 Maji" Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë

(210) AL/T/ 2019/1036
(540) EJKAD
(732) Ariana Hima
Njesia Bashkiake nr.4, Rruga Ferit Xhajko, tregu i Medresese, brenda tregut Muça, rreshti 4,
vendi 1. Tirane-Shqiperi, AL
(151) 22/05/2020
(180) 22/11/2029
(111) 20634
(300)
(510) 24, 25 35,
(526)
(591) -Lejla; e zezë; lejla e hapur
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap.4
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(210) AL/T/ 2019/1037
(540) K Domosdova 2015
(732) KANTINA DOMOSDOVA SHPK
Lagjja Puzanikëve, Rruga Qendër - Fshat, Banese private nr.9 Prrenjas, Elbasan - Shqiperi.,
AL
(151) 30/07/2020
(180) 22/11/2029
(111) 20810
(300)
(510) 33 43,
(526) 2015
(591) -e zeze
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4

(210) AL/T/ 2019/1038
(540) QENDISTARI SPADA
(732) Engjellushe SPADA
Lagjja 6, Rruga Maliq Muço, Zona Kadastrale 8513, Pallat 4-katesh, Nr. pasurise 3/103, Kati
i I-re, DURRES, SHQIPERI, AL
(151) 30/06/2020
(180) 22/11/2029
(111) 20728
(300)
(510) 24,
(526) QENDISTARI
(591) -e bardhe; e zeze
(740) Galinija Gjoni
Rruga "Pjeter BOGDANI'' TIRANE, SHQIPERIA

(210) AL/T/ 2019/1040
(540) Rebecaa Lee
(732) A.F. JONES EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED and THE CAPITAL
MAHARAJA ORGANISATION LIMITED
No.146, Dawson Street, Colombo 2, Sri Lanka, CO ;No.146, Dawson Street, Colombo 2, Sri
Lanka
, CO
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(151) 30/06/2020
(180) 22/11/2029
(111) 20734
(300)
(510) 3, 5 10,
(526)
(591) (740) Krenar LOLOÇI
Rr. "Ibrahim Rugova", P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/1045
(540) CADBURY BOOST
(732) Cadbury UK Limited
PO Box 12, Bournville Lane, Bournville, Birmingham B30 2LU, United Kingdom, UK
(151) 18/01/2021
(180) 27/11/2029
(111) 21285
(300)
(510) 30,
(526)
(591) (740) Krenar LOLOÇI
Rr. "Ibrahim Rugova", P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/1063
(540) MEED skin care
(732) ' ELVAR-86' SHPK
Porcelan, Rruga 'Kongresi i Manastirit', Godina nr.2, Bodrum (Magazinë), Tiranë, Shqipëri,
AL
(151) 01/07/2020
(180) 10/12/2029
(111) 20739
(300)
(510) 3 35,
(526) skin; care
(591) -e bardhë; e zezë;
(740) Gazmir ISAKAJ
Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22, Hyrja 17, AP 28, Tiranë
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(210) AL/T/ 2019/1065
(540)
(732) British American Tobacco (Brands) Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington DE 19808-1674, United States, US
(151) 01/07/2020
(180) 11/12/2029
(111) 20738
(300) 078168 11/07/2019 JM
(510) 34,
(526)
(591) -Ngjyrë e artë; e bardhë; e kuqe; e kuqe e errët.
(740) Krenar LOLOÇI
Rr. "Ibrahim Rugova", P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/1067
(540) tetra L i g h t s
(732) BroTech Brands Shpk
Njesia Bashkiake Nr.5, Bulevardi Gjergj Fishta, Pallati Korca, Kati I-re, Tirane -Shqiperi,
AL
(151) 01/07/2020
(180) 11/12/2029
(111) 20741
(300)
(510) 11,
(526) L i g h t s
(591) -blu; e bardhe
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4

(210) AL/T/ 2019/1095
(540) GEOMAX MX14
(732) Goodyear Tyres UK Limited
2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN,
United Kingdom, UK
(151) 15/01/2021
(180) 19/12/2029
(111) 21262
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(300)
(510) 12,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,

Pallati

Gener

2,

Shk.
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C,

Nr.21/1,

(210) AL/T/ 2019/1096
(540)
Asistenca
PER ME TE DASHURIT TANE!
(732) DM Consulting sh.p.k
Rruga Sulejman Delvina, Nd.3 H.1, Ap.5, Tirane, AL
(151) 30/07/2020
(180) 20/12/2029
(111) 20813
(300)
(510) 41, 44 45,
(526) Asistenca familjare
(591) -e kaltër; e zezë
(740) Migena Stafa
Rruga Sulejman Delvina, Nd.3 H.1, Ap.5, Tirane

(210) AL/T/ 2019/1107
(540) ETİ BENİM’O
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde ESKISEHIR Turkey, TR
(151) 24/07/2020
(180) 24/12/2029
(111) 20807
(300)
(510) 30,
(526)
(591) -Rozë e errët; e bardhë; e zezë; kafe e errët; e verdhë; portokalli; e kuqe.
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall.1/1, Kati 2 Tiranë, Shqipëri

Tirane

Famljare
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(210) AL/T/ 2019/1109
(540) ETİ CRAX
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, ESKISEHIR, Turkey, TR
(151) 24/07/2020
(180) 24/12/2029
(111) 20806
(300)
(510) 30,
(526)
(591) -E kuqe; rozë e errët; e bardhë; e zezë; blu; blu e errët; blu e çelët
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/1128
(540) ILIRIA PALACE
(732) APOSTOL PAPA
Tirane, Peze e Vogel, Rruga e Kavajes Km15, Objekti 5-katesh Nr.5, kati 2, AL
(151) 19/01/2021
(180) 30/12/2029
(111) 21315
(300)
(510) 35,
(526) PALACE
(591) -e verdhë gold; kafe; e bardhë
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba" Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1

(210) AL/T/ 2019/1151
(540) HAPPY ONE
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A.
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 16/06/2020
(180) 30/12/2029
(111) 20689
(300)
(510) 38,
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(526)
(591) (740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/36
(540) U STYLE ME URBAN
(732) Benuada Merko
Bulevardi " Gjergj Fishta", pallati i aviacionit, Tirane, AL
(151) 18/01/2021
(180) 17/01/2030
(111) 21286
(300)
(510) 25,
(526) Style
(591) -e bardhë; gri
(740) Benuada Merko
Rr.Emin Duraku, pall.6/1, Tirane

(210) AL/T/ 2020/62
(540) BELVITA
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Ave, 07936 East Hanover New Jersey, United States, US
(151) 19/01/2021
(180) 24/01/2030
(111) 21310
(300) 234950-30-1 26/07/2019 PR
(510) 30,
(526)
(591) (740) Krenar LOLOCI
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall.1/1, Kati 2 Tiranë,Shqipëri
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(210) AL/T/ 2020/92
(540) MILKA JUST FOR YOU
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
Chollerstrasse 4, 6300 Zug, Switzerland, CH
(151) 18/01/2021
(180) 04/02/2030
(111) 21289
(300) 018186588 21/01/2020 EM
(510) 30,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall.1/1, Kati 2 Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/108
(540) WHITE DRINO VALLEY
(732) ERJALBA shpk
Lagjia 18 Shtatori, Gjirokaster Godina 7-kateshe prane Pallatit te Sportit zip code 6002, AL
(151) 18/01/2021
(180) 10/02/2030
(111) 21282
(300)
(510) 33,
(526) VALLEY
(591) (740) Eno Dodbiba
Rr. Naim Frashëri, 60/3, Shk.1 Ap.16, Tirane, Albania

(210) AL/T/ 2020/130
(540) DIMENSIONS
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH
(151) 14/01/2021
(180) 19/02/2030
(111) 21248
(300) 34250 23/08/2019 AD
(510) 34,
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(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/158
(540) LAFINO
(732) TPK d.o.o.
Carice Milice 79, Paraćin, Serbia, RS
(151) 15/01/2021
(180) 25/02/2030
(111) 21266
(300)
(510) 3,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/222
(540) MOLECOR
(732) MOLECOR TECNOLOGIA, S.L.
C/ Cañada de los Molinos, nº 2 - Parque Empresarial La Carpetania, 28906 Getafe
(MADRID) , ES
(151) 14/01/2021
(180) 18/03/2030
(111) 21250
(300)
(510) 7,
(526)
(591) -blu; gri
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.21/1,
Tirane
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(210) AL/T/ 2020/248
(540) M
(732) Monster Energy Company
1 Monster Way, Corona, California 92879, US
(151) 15/01/2021
(180) 06/04/2030
(111) 21267
(300)
(510) 12,
(526)
(591) -jeshile;
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,

Shk.
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C,

(210) AL/T/ 2020/260
(540) 1727 De Melo Caffe
(732) ALB-ERK SHPK
Rruga "Ndre Mjeda" Nr.42, pranë ish Parkut "21 Dhjetori", Tiranë, AL
(151) 12/01/2021
(180) 08/04/2030
(111) 21243
(300)
(510) 30,
(526) Caffe; 1727.
(591) (740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159

(210) AL/T/ 2020/265
(540) COLGATE FRUITY COCKTAIL
(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US
(151) 15/01/2021
(180) 09/04/2030
(111) 21271

Nr.21/1,

Tirane
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(300)
(510) 3,
(526) FRUITY COCKTAIL
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,

Pall.Gener

2,

Shk.

(210) AL/T/ 2020/280
(540) BEAUTY.IQ Cien
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 19/01/2021
(180) 16/04/2030
(111) 21308
(300)
(510) 3,
(526) BEAUTY
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/282
(540) Crispy Break
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 19/01/2021
(180) 16/04/2030
(111) 21304
(300)
(510) 30,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
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C,

Nr.21/1,

Tirane
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(210) AL/T/ 2020/283
(540) Ermis Gold
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 18/01/2021
(180) 16/04/2030
(111) 21288
(300)
(510) 32,
(526) Gold
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/284
(540) eὖ
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 18/01/2021
(180) 16/04/2030
(111) 21277
(300)
(510) 1, 5, 29, 30, 31, 32 33,
(526)
(591) -e zezë; e bardhë
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/289
(540) Glykanthi
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 19/01/2021
(180) 16/04/2030
(111) 21294
(300)
(510) 29 30,
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(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/294
(540) LIVERGY Loungewear
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 18/01/2021
(180) 16/04/2030
(111) 21273
(300)
(510) 14, 16, 18, 25 26,
(526) Loungewear
(591) -e zezë; e bardhë
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/296
(540) NEXT LEVEL MEAT NEXT LEVEL BURGER
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 19/01/2021
(180) 16/04/2030
(111) 21313
(300)
(510) 29 30,
(526) MEAT, BURGER
(591) -e gjelbërt; gri; e zezë; e bardhë;
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
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(210) AL/T/ 2020/297
(540) NEXT LEVEL MEAT
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 19/01/2021
(180) 16/04/2030
(111) 21312
(300)
(510) 29 30,
(526) MEAT
(591) -e gjelbërt; gri; e zezë; e bardhë;
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/300
(540) Space Cookies
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 18/01/2021
(180) 16/04/2030
(111) 21290
(300)
(510) 30,
(526) Cookies
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/305
(540) ΓΑΛΠΟ
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 18/01/2021
(180) 16/04/2030
(111) 21293
(300)
(510) 29,
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(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/306
(540) ΓΛΥΚΑΝΘΗ
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 18/01/2021
(180) 16/04/2030
(111) 21292
(300)
(510) 29 30,
(526)
(591) (740) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/307
(540) ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 19/01/2021
(180) 16/04/2030
(111) 21295
(300)
(510) 29 30,
(526)
(591) -e gjelbërt; e zezë
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
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(210) AL/T/ 2020/309
(540) ΚΑΡΔΗΣ
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(151) 18/01/2021
(180) 16/04/2030
(111) 21291
(300)
(510) 29 30,
(526)
(591) (740) Krenar Loloci
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/336
(540) MANGO MAYHEM
(732) Monster Energy Company
1 Monster Way, Corona, California 92879, US
(151) 15/01/2021
(180) 05/05/2030
(111) 21270
(300) F/TM/O/2019/161867 06/11/2019 NE
(510) 32,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1, Tirane

(210) AL/T/ 2020/366
(540) 2 Kitarrat Aromë deti.
(732) Adil Beqiraj
Lagjia nr.16, Rruga "Mujo Ulqinaku", nr.140, Durres, AL
(151) 14/01/2021
(180) 21/05/2030
(111) 21252
(300)
(510) 43,
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(526)
(591) -kafe; e artë (gold)
(740) Adil Beqiraj
Lagjia nr.16, Rruga "Mujo Ulqinaku", nr.140, Durres

(210) AL/T/ 2020/369
(540) TOYOTA BZ
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, JP
(151) 19/01/2021
(180) 22/05/2030
(111) 21302
(300)
(510) 12,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati
Gener
2,
Shk.
C,
Nr.21/1,
Tirane

(210) AL/T/ 2020/372
(540) Pampers Harmonie
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202, US, US
(151) 15/01/2021
(180) 22/05/2030
(111) 21261
(300)
(510) 3 5,
(526)
(591) -Jeshile e zbehtë; jeshile; jeshile e errët; e bardhë
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
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(210) AL/T/ 2020/407
(540) ANTCHAIN
(732) Advanced New Technologies Co., Ltd.
Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008,
Cayman Islands , KY
(151) 14/01/2021
(180) 29/05/2030
(111) 21247
(300)
(510) 9, 36 42,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati
Gener
2,
Shk.
C,
Nr.21/1,
Tirane

(210) AL/T/ 2020/419
(540) LUISOL
(732) HEKRI PROJECT" SHPK
Lagjja nr.14, Rruga Tirana, kati i tretë, Shkozet, Durrës, AL
(151) 15/01/2021
(180) 02/06/2030
(111) 21264
(300)
(510) 25,
(526)
(591) (740) Gazmir Isakaj
Rruga "Petro Nini Luarasi", Ndërtesa 22, Hyrja 17, Ap.28, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/421
(540) ANT
(732) Advanced New Technologies Co., Ltd.
Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008,
Cayman Islands , KY
(151) 15/01/2021
(180) 02/06/2030
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(111) 21268
(300)
(510) 9, 36 42,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,

Pallati

Gener

2,

Shk.

111

C,

Nr.21/1,

(210) AL/T/ 2020/441
(540) GOS Greek Original Souvlaki
(732) Shpresa Halit
Tirane, Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Luigj Gurakuqi, Godina nr.2, kati i pare, AL
(151) 11/01/2021
(180) 05/06/2030
(111) 21218
(300)
(510) 43,
(526) Greek Original Souvlaki
(591) -e kuqe; e bardhë; e zezë
(740) Shpresa Halit
Tirane, Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Luigj Gurakuqi, Godina nr.2, kati i pare

(210) AL/T/ 2020/451
(540) BEAUTY BUBBLE soaps & more
(732) MIMOZA KRISTO
Rr."Ibrahim Rrugova'' pall 128, H 19, Ap 141, TIRANE, AL
(151) 18/01/2021
(180) 10/06/2030
(111) 21280
(300)
(510) 3,
(526) soaps; more
(591) -bojëqielli; gri; e bardhë; blu
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1

Tirane

Buletini i Pronësisë Industriale

(210) AL/T/ 2020/456
(540) WISE Summer
(732) E&BSol SHPK
Rruga '' Pjetër Bogdani'', Godina nr.16, Njësia Bashkiake nr.5, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 18/01/2021
(180) 10/06/2030
(111) 21287
(300)
(510) 41,
(526)
(591) -e bardhë; rozë
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159

(210) AL/T/ 2020/459
(540) WISEWORD GROUP
(732) E&BSol SHPK
Rruga '' Pjetër Bogdani'', Godina nr.16, Njësia Bashkiake nr.5, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 12/01/2021
(180) 10/06/2030
(111) 21241
(300)
(510) 41,
(526) GROUP
(591) -e bardhë; e zezë
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159

(210) AL/T/ 2020/461
(540) ASEPSO
(732) Sweetyet Development Limited
Unit 1704-1706 Harbour Centre 25 Harbour Road, Wanchai Hong Kong, HK
(151) 19/01/2021
(180) 11/06/2030
(111) 21300
(300)
(510) 3, 5, 9, 10 21,
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(526)
(591) (740) Klinton Stefani
Rr. Kavajes, Nr. 75/1, Tirane

(210) AL/T/ 2020/463
(540) Pasta Vittale
(732) AGRO BLEND SHPK
Tirane Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë - Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr.2, 300
M para Urës së Draçit, Shqiperi., AL
(151) 18/01/2021
(180) 11/06/2030
(111) 21275
(300)
(510) 30,
(526) Pasta; Tofe; NR 54; Passione Italiana
(591) -blu e errët; e verdhë; e kuqe; ngjyrë mustardë; e bardhë; kafe
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja e, Kati 2, Ap 4

(210) AL/T/ 2020/471
(540) BZ4X
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, JP
(151) 15/01/2021
(180) 12/06/2030
(111) 21256
(300)
(510) 12,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati
Gener
2,
Shk.
C,
Nr.21/1,
Tirane
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(210) AL/T/ 2020/486
(540) LUNXHERIA ROSNICA GABRIEL
(732) Kiço Noti
Njesia Bashkiake nr.3, Rruga Kongresi i Manastirit, Pallati 490/20, Zona Kadastrale nr.8140,
Nr Pasurie 3/324/ND, Tirane - Shqiperi., AL
(151) 15/01/2021
(180) 19/06/2030
(111) 21259
(300)
(510) 30,
(526) Cilesia 1, LN-399-10-2017, ROSNICA
(591) -Vishnje; mustard; e bardhë; e zezë; gri; kafe
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.

(210) AL/T/ 2020/496
(540) SAMINA
(732) LISION XHANGO
Rruga ''Ferit Xhajko'', Godina nr.3, Tirane, AL
(151) 18/01/2021
(180) 22/06/2030
(111) 21284
(300)
(510) 3,
(526)
(591) -e bardhë; e zezë
(740) NDRIÇIM SELBA
Rr. Haxhi H. Dalliu, Pall. 8, Shk. 2, Kati 4, Ap. 8, Tirane

(210) AL/T/ 2020/500
(540) KT & G
(732) KT & G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR, KR
(151) 19/01/2021
(180) 22/06/2030
(111) 21309
(300)
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(510) 9, 11 34,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/502
(540) Wellness
(732) KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH PROIZVODA
BAMBI A.D. POŽAREVAC
Djure Djakovica bb, 12000 Pozarevac, Serbia , RS
(151) 18/01/2021
(180) 23/06/2030
(111) 21276
(300)
(510) 30,
(526)
(591) -e kaltër; e kaltër e hapur
(740) Renata LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019

(210) AL/T/ 2020/504
(540) MerrJep
(732) Nexhmedin Arif
Rr."Kavajës", Pallatet Delijorgji, Kompleksi Sina, Kulla 2, Hyrja 3, Tiranë, AL
(151) 19/01/2021
(180) 23/06/2030
(111) 21301
(300)
(510) 35,
(526)
(591) (740) Dorina Topçi
Rr.''G.Cilka", Sanatorium, Tiranë
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(210) AL/T/ 2020/505
(540) BIRRA MORETTI
(732) Heineken Italia S.p.A.
Località Autoporto 11, 11020 Pollein AO, Italy, IT
(151) 19/01/2021
(180) 23/06/2030
(111) 21298
(300)
(510) 32,
(526) BIRRA
(591) -Ngjyrë e artë; blu; e kuqe; e gjelbërt; e verdhë; portokalli; rozë; e bardhë; bezhë; e
zezë
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/509
(540) TRAZIMERA
(732) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA, US
(151) 19/01/2021
(180) 25/06/2030
(111) 21305
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati
Gener
2,
Shk.

C,

Nr.21/1,

Tirane

(210) AL/T/ 2020/514
(540) inda
(732) I N D A SHA
Rruga e Kavajes, km 6, ne largesi 300 m pran Ures se Beshirit, zona kadastrale nr 3712,
godine 3-kateshe, nr pasurie 9/55, kodi postar 1041, Vaqarr, Tirane – Shqiperi., AL
(151) 15/01/2021
(180) 29/06/2030
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(111) 21257
(300)
(510) 4, 6, 7, 8, 35 40,
(526) PROFESSIONAL EQUIPMENT
(591) -E BARDHE; BLU
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja e, Kati 2, Ap 4

(210) AL/T/ 2020/516
(540) DHIAMANDI
(732) Joana Dhiamandi
Rruga " Irfan Tomini", nr.1/118, Njesia 5, Tirane, AL
(151) 18/01/2021
(180) 29/06/2030
(111) 21283
(300)
(510) 20, 21, 41 42,
(526)
(591) -e kuqe; e verdhë; e bardhë; e zezë
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1

(210) AL/T/ 2020/518
(540) ECS
(732) ecs Eco Climate Solution Sha
Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Dritan Hoxha, Tirana Ring Center, Kati 0, Tirane - Shqiperi.,
AL
(151) 19/01/2021
(180) 30/06/2030
(111) 21306
(300)
(510) 35 37,
(526)
(591) -e zezë
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
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(210) AL/T/ 2020/526
(540) BRIGHT VIBE
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH
(151) 15/01/2021
(180) 01/07/2030
(111) 21260
(300) 03934 19/03/2020 CH
(510) 34,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/533
(540) SHIJO SHQIP
(732) EVA AGO
Rr. Ali Visha, Nr.5, Tiranë, AL
(151) 19/01/2021
(180) 02/07/2030
(111) 21299
(300)
(510) 43,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/537
(540) PUREZYME
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202, US, US
(151) 15/01/2021
(180) 03/07/2030
(111) 21263
(300)
(510) 1 3,
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(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/552
(540) apolon
(732) "AGNA"sh.a
Autostrada Tirane-Durres, Km. I Pare, Godina AGNA Group, Kodi Postar 1001, Tirane.
, AL
(151) 18/01/2021
(180) 10/07/2030
(111) 21278
(300)
(510) 30,
(526)
(591) (740) Toni Papandoni
Autostrada Tirane-Durres, Km. i Pare, Godina AGNA Group, Kodi Postar 1001, Tirane.

(210) AL/T/ 2020/556
(540) Mr.Coffee One more ...
(732) Mr.Coffee Shpk
Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga e Kavajes, Pallati Park Konstruksion, Kulla F, Prona Nr. 227,
Tirane – Shqiperi., AL
(151) 14/01/2021
(180) 13/07/2030
(111) 21253
(300)
(510) 43,
(526) Kafe
(591) -e zezë; kafe; e bardhë
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja e, Kati 2, Ap 4
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210) AL/T/ 2020/570
(540) BIORITMON
(732) DOMPE' FARMACEUTICI S.p.A
Via San Martino, 12 20122 Milano, IT, IT
(151) 12/01/2021
(180) 16/07/2030
(111) 21240
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Arben Kryeziu
Rruga Idriz Dollaku , Pall.5, Shk.2, Ap.39, Tirane, Kutia Postare 8198

(210) AL/T/ 2020/574
(540) Hy-Point
(732) Eteria Sh.p.k
Lagjja 14, Rruga Asti Gogoli, Godinë 2 kat, Kati i parë, Nr. Pasurie 1/212, Zona Kadastrale
8516, Durres, AL
(151) 18/01/2021
(180) 17/07/2030
(111) 21281
(300)
(510) 9, 11 44,
(526)
(591) -blu; bojëqielli e hapur
(740) Iliaz Mehmeti
Lagjja 14, Rruga Asti Gogoli, Godinë 2 kat, Kati i parë, Nr. Pasurie 1/212, Zona Kadastrale
8516, Durres

(210) AL/T/ 2020/578
(540) Luca Mobile
(732) Hamit Luca
Rruga Shyqyri Berxolli dyqan perballe Postes Qendrore.Tirane Shqiperi, AL
(151) 18/01/2021
(180) 20/07/2030
(111) 21274
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(300)
(510) 35 37,
(526) Mobile
(591) -e kuqe; e zezë
(740) Edlira Tartari
Rruga e Kavajes. nr 12 .Tirane

(210) AL/T/ 2020/583
(540) JONES GUARD
(732) THE CAPITAL MAHARAJA ORGANISATION LIMITED and A.F. JONES
EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED
No.146, Dawson Street Colombo2 Sri Lanka, LK ;No.146, Dawson Street Colombo2 Sri
Lanka, LK
(151) 19/01/2021
(180) 22/07/2030
(111) 21297
(300)
(510) 5, 10 24,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/593
(540) KANTINA E PIJEVE ASLLANI
(732) Astrit Asllani
Lagjia 14, Rruga Beqir Cela, Ndertese 3 Kateshe, Kati i Pare, Ndertesa nr. 26, Durres –
Shqiperi., AL
(151) 15/01/2021
(180) 27/07/2030
(111) 21255
(300)
(510) 33,
(526) KANTINA E PIJEVE
(591) -Vishnje; ngjyre floriri (gold)
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
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(210) AL/T/ 2020/594
(540) CasaFlex
(732) 3-FFF SHPK
Lagjja Partizani, Rruga Hysen Laçej, godine 2-kateshe, zona kadastrale 8592, nr. pasurie
8/402, Shkoder-Shqiperi., AL
(151) 14/01/2021
(180) 27/07/2030
(111) 21254
(300)
(510) 20,
(526) Elementet me ngjyrat e flamurit italian.
(591) -Blu e errët; e bardhë; jeshile; e kuqe.
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.

(210) AL/T/ 2020/601
(540) RIPPER
(732) Monster Energy Company
1 Monster Way, Corona, California 92879, USA, US
(151) 19/01/2021
(180) 28/07/2030
(111) 21296
(300)
(510) 32,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,

(210) AL/T/ 2020/608
(540) Muzeu Kombetar i Fotografise Marubi
(732) Muzeu Kombëtar i Fotografise ''Marubi''
Rruga: ''Kolë Idromeno'', Nr.32 Shkoder, AL
(151) 13/01/2021
(180) 29/07/2030
(111) 21246

Shk.

C,

Nr.2/1,

Tirane
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(300)
(510) 16, 25, 35, 38 41,
(526) Muzeu Kombëtar i Fotografise
(591) -e bardhë; e zezë
(740) Luçjan Bedeni
Rruga:''Gurazezëve'', Nr.58, Shkoder

(210) AL/T/ 2020/613
(540) MY HOME real estate LET US GUIDE YOU HOME
(732) Brikena Zyli
Njesia Bashkiake nr 3, Rruga Hoxha Tahsim, ndertesa nr.pasurie 2/460, zk.8150, Tirane –
Shqiperi., AL
(151) 18/01/2021
(180) 03/08/2030
(111) 21279
(300)
(510) 36,
(526) HOME (fjalen qe eshte pjese e markes);real estate HOME (qe eshte pjese e sloganit)
(591) -e kuqe; blu
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.

(210) AL/T/ 2020/623
(540) MAXXIS
(732) CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.
NO.215, MEEI-KONG ROAD, HUANG-TS'O VILLAGE, TA-SUEN, CHANG-HWA
HSIEN, TAIWAN, R.O.C. (TW), TW
(151) 12/01/2021
(180) 05/08/2030
(111) 21242
(300)
(510) 12,
(526)
(591) (740) Fatos DEGA
Rr. "Nikolla Tupe",N.2, H.4, A.30, Tiranë
(210) AL/T/ 2020/626
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(540) QUALIFIER CORE
(732) Goodyear Tyres UK Limited
2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham, B37 7YN,
United Kingdom, UK
(151) 15/01/2021
(180) 06/08/2030
(111) 21269
(300)
(510) 12,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.2/1,
Tirane

(210) AL/T/ 2020/635
(540) urban real estate
(732) Juxhino Zaimi
Njesia Administrative nr.2, Rruga George W. Bush, Pll.2, shk.1, Ap.4 1001, TiraneShqiperi., AL
(151) 15/01/2021
(180) 11/08/2030
(111) 21258
(300)
(510) 36,
(526) real estate
(591) -e zezë; portokalli
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.

