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

  

Markat.  

111. Numri i  regjistrimit të markës.  

151. Data e regjistrimit.  

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

210. Numri i kërkesës.  

220. Data e depozitimit të markës.  

300. Prioriteti.  

511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve. 

526. Elementet e Pambrojtur  te Markes 540. 

Riprodhimi i  markës.   

554. Marke trepërmasore.  

510. Lista e mallrave dhe  shërbimeve.  

591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës.  

551. Markë kolektive.  

731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 732. 

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

Albania / Shqipëria                    AL  

Algeria / Algjeria                    DZ  

Angola / Anguila                    AI  

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud             AG  

Argentina / Argjentina                  AR  

Aruba / Aruba                     AW  

Australia / Australia                   AU  

Austria / Austria                    AT  

Bahamas / Bahamas                   BS  

Bahrain / Bahrein                    BH  

Bangladesh / Bangladeshi                  BD  

Barbados / Barbados                   BB    

Belarus / Bjellorusia                   BY    

Belgium / Belgjika                    BE  

Belize / Belice                    BZ  

Benin / Benin                     BJ  

Bermuda / Bermuda                   BM  

Bhutan / Bhutan                    BT  

Bolivia / Bolivia                    BO  

Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina             BA  

Botswana / Botsvana                   BW  

Bouvet Islands / Ishujt Buver                BV  

Brazil / Brazili                    BR  

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem              BN  

Bulgaria / Bullgaria                   BG  

Burkina Faso / Burkina Faso                 BF  

Burma / Burma                    MM  

Burundi / Burundi                    BI  

Cambodia / Kamboxhia                  KH  

Cameroon / Kameruni                  CM  

Canada / Kanada                    CA  

Cape Verde / Kepi i Gjelbër                 CV  

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                KY  

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore         CF  

Chad/ Cadi                      TD 

Chile / Kili                      CL  

China / Kina                     CN     

Colombia / Kolumbia                   CO  

Comoros / Komoros                   KM  

Congo / Kongo                    CG  

Cook Islands / Ishujt Kuk     

Costa Rica / Kosta Rika                  CR  

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte                CI  

Croatia / Kroacia                    HR  



 Buletini i Pronësisë Industriale  5 

  

Cuba / Kuba                     CU  

Cyprus / Qipro                    CY  

Czech Republic / Republika Çeke                CZ  

Denmark / Danimarka                          DK  

Djibouti / Xhibuti                                                                    DJ 

Dominika / Domenika        DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane  DO  

Ecuador / Ekuadori          EC  

Egypt / Egjipti          EG  

El Salvador / El Salvadori                  SV  

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale              GQ  

Erintrea / Erintrea                    ER  

Estonia / Estonia                    EE  

Ethiopia / Etiopia                    ET  

Falkland Islans / Ishujt Malvine                FK  

Fiji / Fixhi                      FJ  

Findland / Findland                   FI  

France / Franca                    FR  

Gabon / Gaboni                    GA  

Gambia / Gambia                    GM  

Georgia / Gjeorgjia                    GE  

Germany / Gjermania                   DE  

Ghana / Gana                     GH  

Giblartar / Gjibraltari                   GI  

Greece / Greqia                    GR 

Grenada / Granada                    GD  

Guatemala / Guatemala                  GT  

Guinea / Guinea                    GN  

Guinea Bissau / Guinea Bisao                GW  

Guyana / Guajana                    GY  

Haiti / Haiti                      HT  

Honduras / Hondurasi                  HN  

Hong Kong / Hong Kongu                  HK  

Hungary / Hungaria                   HU  

Iceland / Islanda                    IS  

India / India                      IN  

Indonezia / Indonezia                   ID 

Iran / Irani                      IR 

Iraq / Iraku                      IQ  

Ireland / Irlanda                    IE  

Israel / Israeli                     IL  

Italy / Italia                      IT  

Jamaica / Xhamaika                   JM  

Japan / Japonia                    JP  

Jordan / Jordania                    JO  

Kazakhstan / Kazakistani                  KZ  

Kenya / Kenia                     KE  
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Kiribati / Kiribati                    KI  

Korea / Korea                     KR  

Kyrguzstan / Kirgistan                  KG  

Kwait / Kuvaiti                    KW  

Laos / Laosi                     LA  

Latvia / Letonia                    LV  

Lebanon / Libani                    LB 

Lesotho / Lesoto                                                                    LS 

Liberia / Liberia          LR 

Macau / Makau          MO  

Madagascar / Madagaskari        MG  

Malawi / Malavi          MW  

Malaysia / Malaizia                   MY  

Maldives / Maldives                   MV  

Mali / Mali                      ML  

Malta / Malta                     MT  

Marshall Islands / Ishujt Marshall                MH 

Mauritania / Mauritania                  MR  

Mauritius / Mauritius                   MU  

Mexico / Meksika                    MX 

Monaco / Monako                    MC 

Mongalia / Mongolia                            MN  

Montserrat / Montserrati                  MS  

Morocco / Maroku                    MA  

Mozambique / Mozambiku                 MZ  

Myanmar / Myanmar                   MM  

 Namibia / Namibia                            NA  

Nauru / Nauru                     NR  

Nepal / Nepal                     NP  

Netherlands / Hollanda                  NL  

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze              AN  

New Zealand / Zelanda e Re                 NZ  

Nicaragua / Nikaragua                  NI  

Niger / Nigeri                     NE  

Nigeria / Nigeria                    NG  

Norway / Norvegjia                   NO  

Oman / Omani                    OM  

Pakistan / Pakistani                    PK  

Palau / Palau                     PW  

Panama / Panamaja                    PA  

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re              PG  

Paraguay / Paraguai                   PY  

Peru / Peruja                     PE  

Philippines / Filipine                   PH  

Poland / Polonia                    PL  

Portugal / Portugalia                   PT  

Qatar / Katari                     QA  
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Republik Of Moldova / Republika e Moldavise            MD  

Romania / Rumania                   RO  

Russian Federation/Federata Ruse                RU  

Rwanda / Ruanda                    RW  

Saint Helena / Shen Helena                 SH  

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis             KN  

Saint Lucia / Shen Lucia                  LC  

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet       VC  

Samoa / Samoa                    WS  

San Marino / San Marino                          SM  

 Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe                                                            ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali          SN  

Seychelles / Sejshellet                                                                 SC  

Sierra Leone / Sierra Leone                                                                            SL  

Singapore / Singapori                   SG  

Slovakia / Sllovakia                   SK  

Slovenia / Sllovenia                   SI  

Solomon Islans / Ishujt Solomone                SB  

Somalia / Somalia                    SO  

South Africa / Afrika e Jugut                 ZA  

Spain / Spanja                     ES  

Sri Lanka / Sri Lanka                   LK 

Sudan / Sudani                    SD  

Suriname / Surinami                   SR  

Swaziland / Shvacilandi                  SZ  

Sweden / Suedia                    SE  

Switzerland / Zvicra                   CH  

Syria / Siria                      SY  

Taiwan / Taivani                    TW  

Thailand / Tailanda                    TH  

Togo / Togo                     TG  

Tonga / Tonga                    TO  

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako            TT  

Tinisia / Tunizia                    TN  

Turkey / Turqia                    TR  

Turkmenistan / Turkmenistani                TM  

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko            TC  

Tuvalu / Tuvalu                    TV  

Uganda / Uganda                    UG  

Ukraine / Ukraina                    UA  

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe          AE  

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar              GB  

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise       TZ  

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes        US  

Uruguay / Uruguai                    UY  

Uzbekistan / Uzbekistani                  UZ  
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Vanuatu / Vanuatu                    VU  

Vatican / Vatikani                    VA  

Venezuela / Venezuela                  VE  

Vietnam / Vietnami                   VN  

Virgin Islands / Ishujt Virxhin                VG  

Yemen / Jemeni                    YE  

Yugoslavia / Jugosllavia                  YU  

Zaire / Zaireja                     ZR  

Zambia / Zambia                    ZM  

Zimbabwe / Zimbabve                  ZW  
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(210)  AL/T/ 2019/775 

(220)  06/09/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Pika Turistike Uji i Ftohtë Tepelenë 

(591)  bojëqielli, kafe, bezhë, gri dhe jeshile 

(732)  WATER GOLD shpk 

Rruga A.Z.Cajupi, Pallati i Aviacionit, Sh.5, kt.1, Tirane, AL 

(740) Brikena Kasmi 

Rruga Brigada VIII, P.Lid, Kati V,Tirane 

(511) 32  Birra, pije jo-alkoolike, ujë mineral dhe i gazuar, pije frutash dhe lëngje frutash, 

shurup dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për bërjen e pijeve  

43  Shërbime për sigurimin e pijeve dhe ushqimit;akomodimi i përkohshëm. 

Shërbime kafeneje,restoranti, hotelerie  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1003 

(220)  13/11/2019 

(540)   

Pasta Maria 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Pasta 

(591)   

(732)  Anhel Sh.p.k 

Rruga ''Sulejman Pasha'', Nr.27, Tirane, AL 

(740) Gjergji Tuka 

Rruga ''Sulejman Pasha'', Nr.27, Tirane 

(511) 30  Miell dhe produktet e bëra prej drithërave, bukë dhe prodhime brumi, makarona  
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(210)  AL/T/ 2019/1004 

(220)  13/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Pasta; since 1980; La pasta de Semola 

(591)  e kuqe; e bardhë; e verdhë; e zezë; gri 

(732)  Anhel Sh.p.k 

Rruga ''Sulejman Pasha'', Nr.27, Tirane, AL 

(740) Gjergji Tuka 

Rruga ''Sulejman Pasha'', Nr.27, Tirane 

(511) 30  Miell dhe produktet e bëra prej drithërave, bukë dhe prodhime brumi, makarona  

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1019 

(220)  18/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) 1980 den bugune 

(591)  blu; e verdhë; e bardhë; bezhë 

(732)  Anhel Sh.p.k 

Rruga ''Sulejman Pasha'', Nr.27, Tirane, AL 

(740) Gjergji Tuka 



 Buletini i Pronësisë Industriale  12 

  

Rruga ''Sulejman Pasha'', Nr.27, Tirane 

(511) 30  Miell dhe produktet e bëra prej drithërave, bukë dhe prodhime brumi, makarona.  

(210)  AL/T/ 2019/1020 

(220)  18/11/2019 

(540)   

"Türkmen" 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Anhel Sh.p.k 

Rruga ''Sulejman Pasha'', Nr.27, Tirane, AL 

(740) Gjergji Tuka 

Rruga ''Sulejman Pasha'', Nr.27, Tirane 

(511) 30  Miell dhe produktet e bëra prej drithërave, bukë dhe prodhime brumi, makarona.  

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/121 

(220)  13/02/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu; e bardhë; e zezë; bojëqielli 

(732)  Luljeta Progni 

Lagjia '' Ali Demi'', Rruga '' Tomi Kristo'', Vila nr.15, Njesia Administrative nr.1, Tiranë, AL 

(740) Luljeta Progni 

Lagjia '' Ali Demi'', Rruga '' Tomi Kristo'', Vila nr.15, Njesia Administrative nr.1, Tiranë 

(511) 41  Shërbime televizive informunese;prodhim programe televizive.  
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(210)  AL/T/ 2020/780 

(220)  22/09/2020 

(540)   

AMAZON ADVERTISING 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)  88847192  25/03/2020  US 

(526 )  

(591)   

(732)  Amazon Europe Core S.à.r.l 

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 LUXEMBOURG, US 

(740) Melina Nika 

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

 

(511) 9  Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për krijimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes 

digjitale dhe reklamimit përmes rrjeteve globale të komunikimit; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm, përkatësisht, softuer që siguron preferencat e përdoruesit për të personalizuar 

lëndën dhe pamjen e përmbajtjes digjitale dhe reklamimit; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm për gjurmimin, monitorimin dhe raportimin mbi tendencat për qëllime 

reklamimi, marketingu dhe promovuese; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për të vlerësuar 

dhe analizuar sjelljen e klientit në fushën e reklamimit dhe marketingut; softuer kompjuterik 

i shkarkueshëm për blerje në media; softuer kompjuterik i shkarkueshëm me qëllim 

gjurmimin, monitorimin dhe raportimin e tendencave për qëllime reklamimi, marketingu dhe 

promovuese; softuer kompjuterik i shkarkueshëm me qëllim zhvillimin e teknologjisë, të 

dhënave dhe mjeteve analitike të fokusuara në reklama; softuer kompjuterik i shkarkueshëm 

me qëllim vlerësimin e sjelljes së klientit; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për krijimin 

dhe shpërndarjen e përmbajtjes digjitale dhe reklamimit përmes rrjeteve globale të 

komunikimit; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për personalizimin e lëndës dhe paraqitjes 

së përmbajtjes digjitale dhe reklamimit.  

16  Materiale të printuara reklamimi dhe promovuese, përkatësisht, pamje vizuale të 

printuara në natyrën e grafikës së informacionit dhe materialeve promovuese të shitura tek të 

tjerët për të reklamuar dhe promovuar mallrat dhe shërbimet e të tjerëve.  

35  Shërbime reklamimi dhe marketingu të ofruara me anë të mediave sociale dhe 

marketingut të motorëve të kërkimit; botimi i teksteve reklamuese; analiza e hulumtimit të 

tregut dhe të dhënave të reklamimit për të ofruar strategji dhe informacione për reklamimin 

dhe marketingun; shërbime monitorimi dhe këshillimi biznesi, përkatësisht, përdorimi i 

modeleve analitikë dhe statistikorë për të kuptuar konsumatorët dhe bizneset dhe për të 

parashikuar tendencat dhe veprimet e tregut; planifikim strategjik biznesi në fushën e 

hulumtimit të tregut në lidhje me mediat, analizën e tregut, hulumtimin e konsumatorëve dhe 

kryerjen e sondazheve hulumtimi për biznesin dhe tregun; krijimi, shkrimi, redaktimi, botimi 

dhe shpërndarja e materialeve reklamuese që përmbajnë tekste, pamje dhe përmbajtje; 

shërbime për blerjen dhe planifikimin e mediave, përkatësisht, këshillimi i klientëve për 

marrjen me qira dhe blerjen e kohës së reklamës dhe hapësirës reklamuese për shpërndarjen 
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e mesazheve reklamuese përmes kohës së transmetimit, në hapësirën e printimit, hapësirën e 

brendshme, hapësirën e jashtme ose hapësirën digjitale; reklamim i jashtëm; shërbime 

reklamuese pagesë për klikim; përgatitja e prezantimeve audiovizive për përdorim në 

reklamim; prodhimi, postprodhimi, redaktimi, botimi dhe shpërndarja e materialeve 

reklamuese në formën e veprave kinematografike, video dhe audio; ofrimi i të dhënave 

analitike në natyrën e mbledhjes dhe analizimit të tendencave dhe karakteristikave për blerjet 

e konsumatorëve për përmirësimin e ofertave dhe promovimeve digjitale; agjenci shërbimesh 

për marrëdhëniet me publikun; marrja me qira dhe blerja e kohës së reklamës dhe hapësirës 

reklamuese në të gjitha mjetet e komunikimit dhe mediave për të tjerët.  

41  Shërbime arsimore, përkatësisht, zhvillimi i kurrikulës për të tjerët në fushat e reklamimit 

dhe marketingut.  

42  Ofrues shërbimi aplikimi (ASP) që përmban softuer për përdorim në krijimin e reklamave 

për të tjerët;softuer si shërbim (SAAS) për krijimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes digjitale 

dhe reklamave përmes rrjeteve globale të komunikimit;softuer si shërbim (SAAS), 

përkatësisht, softuer që siguron preferencat e përdoruesve për të personalizuar lëndën dhe 

pamjen e përmbajtjes digjitale dhe reklamave;softuer si shërbim (SAAS) për gjurmimin, 

monitorimin dhe raportimin e tendencave për qëllime reklamimi, marketingu dhe 

promovimi;softuer si shërbim (SAAS) për vlerësimin dhe analizën e sjelljes së klientit në 

fushën e reklamimit dhe marketingut;softuer si shërbim (SAAS) me qëllim gjurmimin, 

monitorimin dhe raportimin e tendencave për qëllime reklamimi, marketingu dhe 

promovimi;softuer si shërbim (SAAS) me qëllim zhvillimin e teknologjisë, të dhënave dhe 

mjeteve analitike të fokusuara në reklamim;softuer si shërbim (SAAS) me qëllim vlerësimin 

e sjelljes së klientit;softuer online si shërbim, jo i shkarkueshëm, për blerjen në media;softuer 

online si shërbim, jo i shkarkueshëm për krijimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes digjitale 

dhe reklamimin përmes rrjeteve globale të komunikimit;softuer online si shërbim, jo i 

shkarkueshëm për personalizimin e lëndës dhe paraqitjes së përmbajtjes digjitale dhe 

reklamave.  

 

 

(210)  AL/T/ 2020/793 

(220)  28/09/2020 

(540)  

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; gri 

(732)  Amazon Europe Core S.à.r.l 

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 LUXEMBOURG, US 

(740) Melina Nika 

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

 

(511) 9  Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për krijimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes 

digjitale dhe reklamës përmes rrjeteve globale të komunikimit; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm, përkatësisht, softuer që siguron preferencat e përdoruesit për të personalizuar 

lëndën dhe pamjen e përmbajtjes digjitale dhe reklamës; softuer kompjuterik i shkarkueshëm 

për gjurmimin, monitorimin dhe raportimin mbi tendencat për qëllime reklamash, 

marketingu dhe promovuese; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për të vlerësuar dhe 

analizuar sjelljen e klientit në fushën e reklamimit dhe marketingut; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm për blerje në media; softuer kompjuterik i shkarkueshëm me qëllim zhvillimin 

e teknologjisë, të dhënave dhe mjeteve analitike të fokusuara në reklama; softuer kompjuterik 

i shkarkueshëm me qëllim vlerësimin e sjelljes së klientit; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm për personalizimin e lëndës dhe paraqitjes së përmbajtjes digjitale dhe 

reklamës.  

16  Materiale të printuara reklamimi dhe promovuese, përkatësisht, pamje vizuale të 

printuara në natyrën e grafikës së informacionit dhe materialeve promovuese të shitura tek të 

tjerët për të reklamuar dhe promovuar mallrat dhe shërbimet e të tjerëve.  

35  Shërbime reklamimi dhe marketingu të ofruara me anë të mediave sociale dhe 

marketingut të motorëve të kërkimit; botimi i teksteve reklamuese; analiza e hulumtimit të 

tregut dhe të dhënave të reklamimit për të ofruar strategji dhe informacione për reklamimin 

dhe marketingun; planifikim strategjik biznesi në fushën e hulumtimit të tregut në lidhje me 

mediat, analizën e tregut, hulumtimin e konsumatorëve dhe kryerjen e sondazheve hulumtimi 

për biznesin dhe tregun; krijimi, shkrimi, redaktimi, botimi dhe shpërndarja e materialeve 

reklamuese që përmbajnë tekste, pamje dhe përmbajtje; shërbime për blerjen dhe 

planifikimin e mediave, përkatësisht, këshillimi i klientëve për marrjen me qira dhe blerjen 

e kohës së reklamës dhe hapësirës reklamuese për shpërndarjen e mesazheve reklamuese 

përmes kohës së transmetimit, në hapësirën e printimit, hapësirën e brendshme, hapësirën e 

jashtme ose hapësirën digjitale; reklamim i jashtëm; shërbime reklamuese pagesë për klikim; 

përgatitja e prezantimeve audiovizive për përdorim në reklamim; prodhimi, postprodhimi, 

redaktimi, botimi dhe shpërndarja e materialeve reklamuese në formën e veprave 

kinematografike, video dhe audio; ofrimi i të dhënave analitike në natyrën e mbledhjes dhe 

analizimit të tendencave dhe karakteristikave për blerjet e konsumatorëve për përmirësimin 

e ofertave dhe promovimeve digjitale; agjenci shërbimesh për marrëdhëniet me publikun; 

marrja me qira dhe blerja e kohës së reklamës dhe hapësirës reklamuese në të gjitha mjetet e 

komunikimit dhe mediave për të tjerët; reklama dhe marketing; shërbime të agjencive 

reklamuese; shërbime të reklamimit dixhital; shërbime reklamimi në internet për të tjerët; 

operimi i tregjeve në internet për shitësit e mallrave dhe/ose shërbimeve; zhvillimi i 

koncepteve të reklamave në internet; prodhimi i materialit reklamues dhe reklamave; 

këshillim për menaxhim biznesi në lidhje me strategjinë, marketingun, shitjet, funksionimin, 
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modelimin e produktit veçanërisht i specializuar në përdorimin e modeleve analitikë dhe 

statistikorë për të kuptuar dhe parashikuar konsumatorët, bizneset dhe tendencat dhe 

veprimet e tregut.  

41  Shërbime arsimore, përkatësisht, zhvillimi i kurrikulës për të tjerët në fushat e reklamimit 

dhe marketingut.  

42  Ofrues shërbimi aplikimi (ASP) që përmban softuer për përdorim në krijimin e reklamave 

për të tjerët;softuer si shërbim (SAAS) për krijimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes digjitale 

dhe reklamave përmes rrjeteve globale të komunikimit;softuer si shërbim (SAAS), 

përkatësisht, softuer që siguron preferencat e përdoruesve për të personalizuar lëndën dhe 

pamjen e përmbajtjes digjitale dhe reklamave;softuer si shërbim (SAAS) për gjurmimin, 

monitorimin dhe raportimin e tendencave për qëllime reklamimi, marketingu dhe 

promovimi;softuer si shërbim (SAAS) për vlerësimin dhe analizën e sjelljes së klientit në 

fushën e reklamimit dhe marketingut;softuer si shërbim (SAAS) me qëllim zhvillimin e 

teknologjisë, të dhënave dhe mjeteve analitike të fokusuara në reklamim;softuer si shërbim 

(SAAS) me qëllim vlerësimin e sjelljes së klientit;softuer online si shërbim, jo i 

shkarkueshëm, për blerjen në media;softuer online si shërbim, jo i shkarkueshëm për krijimin 

dhe shpërndarjen e përmbajtjes digjitale dhe reklamimin përmes rrjeteve globale të 

komunikimit;softuer online si shërbim, jo i shkarkueshëm për personalizimin e lëndës dhe 

paraqitjes së përmbajtjes digjitale dhe reklamave.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/796 

(220)  29/09/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  portokalli; e zezë 

(732)  Amazon Europe Core S.à.r.l 

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 LUXEMBOURG, US 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C, Nr.2/1, Tirane 
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(511) 9  Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për krijimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes 

digjitale dhe reklamës përmes rrjeteve globale të komunikimit; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm, përkatësisht, softuer që siguron preferencat e përdoruesit për të personalizuar 

lëndën dhe pamjen e përmbajtjes digjitale dhe reklamës; softuer kompjuterik i shkarkueshëm 

për gjurmimin, monitorimin dhe raportimin mbi tendencat për qëllime reklamash, 

marketingu dhe promovuese; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për të vlerësuar dhe 

analizuar sjelljen e klientit në fushën e reklamimit dhe marketingut; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm për blerje në media; softuer kompjuterik i shkarkueshëm me qëllim zhvillimin 

e teknologjisë, të dhënave dhe mjeteve analitike të fokusuara në reklama; softuer kompjuterik 

i shkarkueshëm me qëllim vlerësimin e sjelljes së klientit; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm për personalizimin e lëndës dhe paraqitjes së përmbajtjes digjitale dhe 

reklamës.  

16  Materiale të printuara reklamimi dhe promovuese, përkatësisht, pamje vizuale të 

printuara në natyrën e grafikës së informacionit dhe materialeve promovuese të shitura tek të 

tjerët për të reklamuar dhe promovuar mallrat dhe shërbimet e të tjerëve.  

35  Shërbime reklamimi dhe marketingu të ofruara me anë të mediave sociale dhe 

marketingut të motorëve të kërkimit; botimi i teksteve reklamuese; analiza e hulumtimit të 

tregut dhe të dhënave të reklamimit për të ofruar strategji dhe informacione për reklamimin 

dhe marketingun; planifikim strategjik biznesi në fushën e hulumtimit të tregut në lidhje me 

mediat, analizën e tregut, hulumtimin e konsumatorëve dhe kryerjen e sondazheve hulumtimi 

për biznesin dhe tregun; krijimi, shkrimi, redaktimi, botimi dhe shpërndarja e materialeve 

reklamuese që përmbajnë tekste, pamje dhe përmbajtje; shërbime për blerjen dhe 

planifikimin e mediave, përkatësisht, këshillimi i klientëve për marrjen me qira dhe blerjen 

e kohës së reklamës dhe hapësirës reklamuese për shpërndarjen e mesazheve reklamuese 

përmes kohës së transmetimit, në hapësirën e printimit, hapësirën e brendshme, hapësirën e 

jashtme ose hapësirën digjitale; reklamim i jashtëm; shërbime reklamuese pagesë për klikim; 

përgatitja e prezantimeve audiovizive për përdorim në reklamim; prodhimi, postprodhimi, 

redaktimi, botimi dhe shpërndarja e materialeve reklamuese në formën e veprave 

kinematografike, video dhe audio; ofrimi i të dhënave analitike në natyrën e mbledhjes dhe 

analizimit të tendencave dhe karakteristikave për blerjet e konsumatorëve për përmirësimin 

e ofertave dhe promovimeve digjitale; agjenci shërbimesh për marrëdhëniet me publikun; 

marrja me qira dhe blerja e kohës së reklamës dhe hapësirës reklamuese në të gjitha mjetet e 

komunikimit dhe mediave për të tjerët; reklama dhe marketing; shërbime të agjencive 

reklamuese; shërbime të reklamimit dixhital; shërbime reklamimi në internet për të tjerët; 

operimi i tregjeve në internet për shitësit e mallrave dhe/ose shërbimeve; zhvillimi i 

koncepteve të reklamave në internet; prodhimi i materialit reklamues dhe reklamave; 

këshillim për menaxhim biznesi në lidhje me strategjinë, marketingun, shitjet, funksionimin, 

modelimin e produktit veçanërisht i specializuar në përdorimin e modeleve analitikë dhe 

statistikorë për të kuptuar dhe parashikuar konsumatorët, bizneset dhe tendencat dhe 

veprimet e tregut.  

41  Shërbime arsimore, përkatësisht, zhvillimi i kurrikulës për të tjerët në fushat e reklamimit 

dhe marketingut  

42  Ofrues shërbimi aplikimi (ASP) që përmban softuer për përdorim në krijimin e reklamave 

për të tjerët;softuer si shërbim (SAAS) për krijimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes digjitale 

dhe reklamave përmes rrjeteve globale të komunikimit;softuer si shërbim (SAAS), 
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përkatësisht, softuer që siguron preferencat e përdoruesve për të personalizuar lëndën dhe 

pamjen e përmbajtjes digjitale dhe reklamave;softuer si shërbim (SAAS) për gjurmimin, 

monitorimin dhe raportimin e tendencave për qëllime reklamimi, marketingu dhe 

promovimi;softuer si shërbim (SAAS) për vlerësimin dhe analizën e sjelljes së klientit në 

fushën e reklamimit dhe marketingut;softuer si shërbim (SAAS) me qëllim zhvillimin e 

teknologjisë, të dhënave dhe mjeteve analitike të fokusuara në reklamim;softuer si shërbim 

(SAAS) me qëllim vlerësimin e sjelljes së klientit;softuer online si shërbim, jo i 

shkarkueshëm, për blerjen në media;softuer online si shërbim, jo i shkarkueshëm për krijimin 

dhe shpërndarjen e përmbajtjes digjitale dhe reklamimin përmes rrjeteve globale të 

komunikimit;softuer online si shërbim, jo i shkarkueshëm për personalizimin e lëndës dhe 

paraqitjes së përmbajtjes digjitale dhe reklamave.  

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/835 

(220)  09/10/2020 

(540)   

DIVAN PARK HOTEL 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) HOTEL 

(591)   

(732)  DEMART 

TIRANE, AUTOSTRADA TR-DR,KM 12, NE KRAH TE CITYPARK, AL 

(740) ANISA CANE 

TIRANE, AUTOSTRADA TR-DR,KM 12, NE KRAH TE CITYPARK 

(511) 43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm.  
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(210)  AL/T/ 2020/878 

(220)  26/10/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) KING SIZE; INTERNATIONAL 

(591)  e bardhe; e zeze 

(732)  J&B LIMITED 

3rd floor, Yam raj Building, Market Square, P.O.Box 3175, Road TOWN, TORTOLA, 

British Virgin Islands, IS 

(740) Gazmir Isakaj 

Rruga "Petro Nini Luarasi", Ndertesa 22, hyrja 17, ap.28, Tirane 

(511) 34  duhan; cigare; kuti (për cigare); cigare që përmbajnë zëvendësues të duhanit, jo për 

qëllime mjekësore; puro, qese (për duhan); qeska duhani; cigarillo (puro e shkurtër,e hollë); 

bimë për pirje me tymosje; kuti (për puro); kanoce për mbajtjen e purove.  

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/927 

(220)  11/11/2020 

(540)   

PALLADIUM RESIDENCE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) RESIDENCE 

(591)   
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(732)  DEMART 

TIRANE, AUTOSTRADA TR-DR, KM 12, NE KRAH TE CITYPARK, AL 

(740) ANISA CANE 

TIRANE, AUTOSTRADA TR-DR,KM 12, NE KRAH TE CITYPARK 

(511) 37  shërbime në fushën e konstruksionit, si dhe shërbime që përfshijnë restaurimin e 

objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë e tyre fizike ose 

kimike.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/929 

(220)  11/11/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; e zezë 

(732)  AEOLUS TYRE CO., LTD 

No. 48 Jiaodong South Road 

Jiaozuo, Henan, China, CN 

(740) Aleksandra Mecaj 

Rruga R. Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, Ap.70/1, Tirane 

(511) 12  Goma automobili;zgaver për goma pneumatike;goma për rrota automjetesh;patoma 

për ritrajtimin e gomave;goma pneumatike;tuba të brendshëm për goma pneumatike;goma të 

forta për rrota automjeti;arna gome ngjitëse për riparimin e tubave të brendshëm;  shkumë e 

derdhur (mish) i gomave;thumba për goma.  
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(210)  AL/T/ 2020/930 

(220)  11/11/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; e zezë 

(732)  AEOLUS TYRE CO.,LTD 

No.48 Jiaodong South Road Jiaozuo, Henan, China, CN 

(740) Aleksandra Mecaj 

Rruga R. Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, Ap.70/1, Tirane 

(511) 12  Goma automobili;zgaver për goma pneumatike;goma për rrota automjetesh;patoma 

për ritrajtimin e gomave;goma pneumatike;tuba të brendshëm për goma pneumatike;goma të 

forta për rrota automjeti;arna gome ngjitëse për riparimin e tubave të brendshëm;shkumë e 

derdhur (mish) i gomave;thumba për goma.  

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/931 

(220)  11/11/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure/ 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  AEOLUS TYRE CO.,LTD 

No.48 Jiaodong South Road Jiaozuo, Henan, China, CN 

(740) Aleksandra Mecaj 

Rruga R. Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, Ap.70/1, Tirane 
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(511) 12  Goma automobili;zgaver për goma pneumatike;goma për rrota automjetesh;patoma 

për ritrajtimin e gomave;goma pneumatike;tuba të brendshëm për goma pneumatike;goma të 

forta për rrota automjeti;arna gome ngjitëse për riparimin e tubave të brendshëm;shkumë e 

derdhur (mish) i gomave;thumba për goma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/988 

(220)  26/11/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Pastiçeri 

(591)  e kuqe 

(732)  PULLUMB KURTI 

Durres Manez ARMATH Lagjia Armath, ndërtesë me nr.pasurie 34/107, zona kadastrale 

1038, AL 

(740) Pullumb Kurti 

Durres Manez ARMATH Lagjia Armath 

(511) 29  Gjalp; Kos; Qumësht; Salc Kosi; Gjizë;   

30  Bakllava; Bakllava me shërbet; Ëmbëlsirë, Treleçe; Akullore; Ëmbëlsirë, Gurabie; 

Ëmbëlsirë,Gurabie Gjalpi; Peta të thata; Torta; Byrek; Byrek me qumësht; Pica  
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(210)  AL/T/ 2020/1031 

(220)  15/12/2020 

(540)   

Giga Family 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Giga 

(591)   

(732)  VODAFONE ALBANIA 

Autostrada Tirane- Durres, Rruga Pavaresia, Nr.61, Kashar, Tirane, AL 

(740) Anisa Rrumbullaku 

Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ibrahim Rugova", Sky Tower, kati 5/2, Tirane. 

(511) 9  Aparate dhe instrumente të telekomunikimeve, telefonike dhe të 

komunikimeve;telefonë-radio, telefonë të lëvizshëm dhe fiks;telefonë të levizshëm;aparate 

portative të telekomunikimeve;telefonë smart (smartphones);kasa për telefonë;kufje për 

telefonë;kompjutera që mbahen në dorë, të lëvizshëm dhe tabletë;pajisje kompjuterike dhe 

të telekomunikimit elektronik që mund të vishen;aparate dhe instrumente të komunikimit të 

të dhënave;sisteme të përpunimit të zërit;pajisje të rrjetit kompjuterik dhe të komunikimeve 

të të dhënave;aparate të të dhënave të celularëve;sisteme të përpunimit të të dhënave;baza të 

dhënash (database) elektronike;platforma dhe software të telefonisë digjitale;hardware 

kompjuterike për telekomunikime; rrjete të telekomunikimit;modema;rutera (routers) 

rrjeti;instalime kabllore;dekodera;aparate që konvertojnë një sinjal televiziv digjital në sinjal 

analog (set-top box) duke përfshirë aparate që kanë një udhëzues interaktiv për shikimin e 

televizionit dhe/ose një regjistrues për regjistrimin e programeve televizive dhe audio;aparate 

elektrike dhe elektronike për përdorim në marrjen e transmetimit satelitor, tokësor ose 

kabllor;aparate dhe instrumente për përpunimin, transmetimin, ruajtjen, logimin, marrjen dhe 

rikuperimin e të dhënave që janë në formën e të dhënave të koduara, tekstit, audios, imazheve 

grafike ose videos ose një kombinim të këtyre formateve;njësi dhe pajisje pa tel (wireless) 

që mbahen në dorë;telekomanda për pajisje elektrike dhe elektronike;asistentë digjitalë 

personal;sensorë elektronik duke përfshirë altimetra të pedometrave dhe peshore;lexues dhe 

skanera të barkodeve dhe kodeve me përgjigje të shpejtë;regjistrime audio dhe video;media 

për ruajtjen e informacionit, të dhënave, imazheve dhe tingujve;përmbajtje të medias digjitale 

(të shkarkueshme), duke përfshirë filma, programe televizive, programe radio, video, 

imazhe, muzik, tekst, të dhëna, imazhe, grafika dhe zile (ringtone), të siguruara nga një bazë 

të dhënash (database) kompjuterike, Internet-i ose rrjet tjetër elektronik;aparate dhe 

instrumente të marrjes dhe transmetimit satelitor;kompjuter dhe video-lojëra, duke përfshirë 

lojra të shkarkueshme;publikime elektronike (të shkarkueshme) të siguruara on-line nga baza 

të dhënash (database) kompjuterike, Internet-i ose rrjet tjetër elektronik;media të lexueshme 

nga makineri (aparate);audio, video dhe të dhëna digjitale të shkarkueshme të siguruara nga 

një bazë të dhënash (database) kompjuterike, Internet-i ose rrjet tjetër elektronik;karikues 

baterish për përdorim me aparate të telekomunikimeve;bateri;pajisje rezervë (back-up) për 

furnizimin me energji të baterive;pajisje periferike për televizorë dhe kompjutera;kompjutera 



 Buletini i Pronësisë Industriale  24 

  

duke përfshirë kompjutera portativ (laptop) dhe kompjutera të vegjël (notebook);organizues 

personal elektronik;aparate dhe instrumente të lundrimit dhe pozicionimit elektronik dhe 

satelitor duke përfshirë sisteme të pozicionimit global;njësi që montohen në tavolinë ose 

makinë që inkorporojnë një altoparlant i cili lejon përdorimin pa duar të një telefoni;pajisje 

për mbajtjen e telefonit celular që fiksohen/montohen në makinë;aparate dhe instrumente të 

mësimdhënies;aparate të matjes;matës smart (smart meters);karta magnetike bosh dhe të 

para-regjistruara;karta që përmbajnë mikroprocesorë;karta me qark të integruar [karta 

smart];karta magnetike të koduara;karta të koduara;software kompjuterike, duke përfshirë 

software kompjuterike të siguruara nga një bazë të dhënash (database) kompjuterike, 

Internet-i ose rrjet tjetër elektronik;software të komunikimeve të të dhënave;software 

aplikacioni, duke përfshirë software aplikacioni për telefonë të lëvizshëm;aplikacione 

software të shkarkueshëm për kompjuter;software kompjuterike për komunikim të të 

dhënave pa tel (wireless);software kompjuterike dhe software aplikacioni për sinkronizimin, 

transmetimin dhe shpërndarjen e zërit, të dhënave, kalendarit dhe përmbajtjes midis një ose 

më shumë pajisjeve elektronike, për blerjen e aplikacioneve për pajisje elektronike që 

mbahen në dorë dhe për blerje të sigurta, të kriptuara;software të sistemit operativ;software 

kompjuterike për transmetimin në rrjet në mënyrë të pandërprerë (streaming) dhe kriptimin 

edhe ruajtjen e audios, videos, grafikave, tekstit dhe të dhënave në dhe mbi rrjete të 

komunikimit;software kompjuterike për të mundësuar rrjetin peer-to-peer (shpërndarja e 

skedarëve/file-ve ose burimeve të tjera midis kompjuterave përmes një rrjeti) dhe 

shpërndarjen e skedarëve (file-ve);software të motorëve të kërkimit;software kompjuterike 

për drejtimin dhe bashkë-kordinimin e komunikimeve ndërmjet përdoruesve të kompjuterit 

që shpërndajnë informacion dhe të dhëna audio përmes rrjeteve të komunikimeve 

elektronike;software për televizorë interaktiv;software të montimit të imazheve dhe videos 

duke përfshirë aplikacione software për përdorim në pajisje të lëvizshme;software për 

identifikimin e personave;software për kontrollin e aksesit, kontrollin e videos dhe zbulimin 

e pranisë së personave;software për sigurinë kompjuterike, duke përfshirë antivirus, firewalls 

(sisteme të sigurisë së rrjetit që monitorojnë dhe kontrollojnë hyrjen dhe daljen e trafikut të 

rrjetit bazuar mbi rregullat e përcaktuara të sigurisë), antispam, anti-spyware, filtrimin e faqes 

(web-it);software të zbulimit të ndërhyrjeve;software virtuale të rrjetit privat;software 

kompjuterike për marrjen, përpunimin, transmetimin dhe shfaqjen e informacionit në lidhje 

me përshtatshmërinë fizike (fitness), yndyrën e trupit, indeksin e masës trupore, modelet e 

gjumit, vendndodhjet, poicionin e trupit, motin dhe temperaturën;software kompjuterike për 

menaxhimin e informacionit në lidhje me ndjekjen, përputhshmërinë dhe motivimin me një 

program të shëndetit dhe përshtatshmërisë fizike (fitness);pajisje kundër vjedhjes, jo për 

automjete;sensorë anti-përplasje për automjete;Aparate të Sistemit të Pozicionimit Global 

[GPS];Aparate për përpunimin e të dhënave;pajisje dhe aparate për kontrollin në largësi të 

aparateve elektrike dhe pajisjeve shtëpiake;pajisje dhe instalime alarmi;sisteme të lokalizimit 

dhe lundrimit satelitor;sisteme për shkarkimin dhe përditësimin e software-ve kompjuterike 

për dhe nga aparate elektronike;aparate dhe instalime elektronike dhe biometrike për 

kontrollin e aksesit;aparate për identifikimin e personave;sisteme televizive me qark të 

mbyllur;kamera, kamera televizive dhe regjistrues video për televizorë me qark të 

mbyllur;aparate optike dhe fotografike;matës të shpejtësisë (spidometër) 

elektronik;odometer elektronik;takeometër elektronik;aparate për kontrollin e shpejtësisë për 

automjete;regjistrues kilometrash për automjete;sensorë elektrik ose elektronik për 
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automjete;sensorë elektronik;sirena;brava elektrike për automjete;aparate për kontrollin në 

largësi;çelësa elektronik për automjete;sisteme elektronike të motorinos dhe aksesit të 

automjetit pa çelës;sisteme për hapjen dhe mbylljen automatike të dyreve, portobagazhit, 

kofanos dhe tavanit (pjesës së sipërme) të automjetit;aparate të komunikimit të integruara në 

helmeta motoçikletash;aparate GPS;aparate për automjete për përcaktimin ose sinjalizimin e 

lokalizimit të automjetit, lokalizimeve të vendit, rrugëve të udhëtimit, kohës, gjendjeve të 

trafikut, pranisë së automjeteve të emergjencës dhe kushteve të rrezikshme;sisteme për 

komunikimin midis automjeteve dhe infrastrukturave rrugore;sisteme dhe instrumente të 

drejtimit me telekomandë të automjeteve;Aparate monitorimi, përveçse për qëllime 

mjekësore;kompjutera të montuara në bord (on-board) për automjete;pajisje elektrike, 

elektronike ose optike të montuara në bord (on-board) për automjete, duke përfshirë 

automjete për terren tokësor;sisteme diagnostikuese të montuara në bord (on-board) dhe 

sisteme diagnostikuese që kontrollohen në largësi për automjete;sisteme për shkarkimin dhe 

përditësimin e software-ve kompjuterike për dhe nga automjete;pajisje për të zbuluar dhe/ose 

shkëmbyer të dhëna midis një automjeti dhe aparati marrës të të dhënave i kontrolluar nga 

distanca për qëllime sigurie;Alarme akustike/ alarme zanore;sisteme për zbulimin paraprak 

të përplasjeve dhe shmangien e përplasjeve;sisteme kompjuterike me ekran dhe prekje (touch 

screen) në automjete.  

38  38- Shërbime telekomunikacioni;shërbime komunikimi nëpërmjet telefonit dhe 

telekomunikacionit fiks dhe të lëvizshëm, telekomunikacionit celular, telefonit celular dhe 

radios, radio faksimiles, radio paging dhe radios;shërbime transmetimi zëri;shërbime të 

mesazheve me zë dhe mesazheve zanore;shërbime të postës elektronike për të dhëna dhe 

zë;shërbime për marrje me qera, leasing dhe dhënie me qera e aparateve të 

telekomunikacionit, radios, telefonit radio dhe radio-faksimile;dhënia me qera e mjeteve të 

telekomunikacionit;shërbime leasing i qarqeve elektronike;shërbime komunikimi i të 

dhënave nëpërmjet radios, telekomunikacioneve dhe nëpërmjet satelitit;shërbime 

transmetimi dhe marrje nëpërmjet radios;shërbime komunikimi nëpërmjet satelitit, 

televizionit dhe/ose radios;shërbime komunikimi të transmetimit dhe marrjes së 

zërit;shërbime të zërit mbi IP; shërbime telekomunikacioni komunikimi nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterik global ose Internetit;shërbime për mbledhje dhe transmetim të mesazheve 

telefonike dhe të telefonisë së lëvizshme;shërbime për shpërndarje dhe marrje të imazheve 

dhe të dhënave të tingullit;shërbime të përgjigjes në telefon për të tretët;shërbime të 

përgjigjes automatike në telefon;shërbime të telefonisë;shërbime të dhënies me qera të 

aparateve të telekomunikimeve;shërbime të ofrimit të dhomave të bisedave (chatrooms) të 

internetit, në veçanti shërbime aksesi në Internet;shërbime telekomunikacioni i informacionit 

(duke përfshirë faqet e internetit), programet kompjuterike dhe çdo të dhënë tjetër;shërbime 

të postës elektronike;ofrimi i shërbimeve broadband (transmetim me kapacitet të 

lartë);shërbime të komunikimit pa tel (wireless);shërbime telefonike pa tel 

(wireless);shërbime telekomunikacioni të rrjetit dixhital;shërbime portale;shërbime të 

telefonisë;shërbime të transmetimit pa tel (wireless);shërbime të informimit rreth 

telekomunikimit;shërbime telekomunikacioni dhe shërbime konjeksioni;shërbime 

shkëmbimi të dhënash;shërbime transferimi i të dhënave nëpërmjet 

telekomunikacionit;shërbime për transmetim të të dhënave;shërbime për transmetim të 

përmbajtjes së medias dixhitale, duke përfshirë filmat, programet televizive, programet 

radiofonike, videot, muzikën, tekstin, të dhënat, imazhet, grafikat dhe zilet, nëpërmjet 
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Internetit ose një rrjeti telekomunikacioni;shërbime të shpërndarjes së përmbajtjes së medias 

dixhitale, duke përfshirë filmat, programet televizive, programet radiofonike, videot, 

muzikën, tekstin, të dhënat, imazhet, grafikat dhe zilet, nëpërmjet Internetit ose një rrjeti 

telekomunikacioni;shërbime transmetimi të dhënash;shërbime shpërndarjeje;shërbime 

shpërndarjeje të dhënash;shërbime shpërndarje ose transmetimi të programeve televizive ose 

radiofonike;shërbime transmetimi të përmbajtjes multimediale, videos dhe audios nëpërmjet 

telekomunikacionit;shërbime transmetimi elektronike të dosjeve video dhe audio nëpërmjet 

kompjuterit dhe rrjeteve të tjera elektronike të komunikimit;shërbime të shpërndarjes së 

muzikës dixhitale nëpërmjet telekomunikacionit;ofrimi i aksesit ndaj faqeve të rrjetit 

social;shërbime të dhënash pamore, teleteksit dhe video tekstit;shërbime mesazhimi, 

konkretisht, dërgimi, marrja dhe shpërndarja e mesazheve në formë teksti, audio, imazheve 

grafike ose videos ose një kombinim i këtyre formateve;shërbime mesazhimi të 

unifikuara;shërbime të postës zanore;ofrimi i shërbimeve të rrjetit të të dhënave;shërbime 

video-konferencash;shërbime video-telefoni;shërbime ofrimi të lidhjeve të 

telekomunikacionit ndaj Internetit ose databazave;shërbime transmetimi i ndihmuar nga 

kompjuteri i mesazheve, të dhënave dhe imazheve;shërbime komunikimi me 

kompjuter;shërbime ofrimi dhe aktivizimi i konferencave elektronike;shërbime të dhënies 

me qera të kohës së aksesit në rrjete kompjuterike globale;shërbime të ofrimit të aksesit në 

baza të të dhënave (databases);shërbime të ofrimit të aksesit të përdoruesit në rrjete 

kompjuterike globale;shërbime të bordeve të buletineve elektronike (shërbime të 

telekomunikimeve];shërbime ofrimi i aksesit ndaj përmbajtjes edukuese, portaleve dhe 

faqeve të internetit;shërbime komunikimi për kontrollin në distancë të pajisjeve 

elektronike;shërbime për rrjete komunikimi për sisteme smart metering;shërbime të 

monitorimit të telefonatave nga anëtarët dhe njoftimet emergjente;shërbime transmetimi 

elektronik i të dhënave dhe dokumentave nëpërmjet terminaleve kompjuterike dhe pajisjeve 

elektronike;shërbime transmetimi të sinjalit për tregtim elektronik nëpërmjet sistemeve të 

telekomunikacionit dhe sistemeve të komunikimit të të dhënave;shërbime të ofrimit të aksesit 

ndaj rrjeteve komunikuese elektronike dhe databazës elektronike;shërbime të ofrimit të 

mjeteve të komunikimit për shkëmbimin e të dhënave dixhitale;shërbime të komunikimit të 

të dhënave nëpërmjet mjeteve të telekomunikacionit;shërbime transmetimi i të dhënave, duke 

përfshirë nëpërmjet aparateve audio-vizuale;shërbime transmetimi të sinjaleve të tingullit, 

figurës, videos dhe të dhënave;shërbime të ofrimit të aksesit ndaj bazës së të dhënave 

(database);shërbime shkëmbimi të dhënash elektronike;shërbime të dhënash emaili;shërbime 

komunikimi dhe transmetimi të dhënash;Shërbime të ofrimit të aksesit të përdoruesit në rrjete 

kompjuterike globale;shërbime të ofrimit të informacionit, ofrimit të lidhjeve 

telekomunikuese elektronike;shërbime për hyrje në telekomunikacion;shërbime 

telekomunikacioni interaktive;shërbime të rrjetit të telekomunikacionit;shërbime të 

telekomunikacionit për pasagjerë aeroplane. 
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(210)  AL/T/ 2020/1062 

(220)  21/12/2020 

(540)   

HEETS PURPLE WAVE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH 

(740) Vjollca SHOMO 

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

(511) 34  Vaporizues me tel për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për tymosje; duhan, 

i papërpunuar ose i përpunuar; prodhime duhani, duke përfshirë puro, cigare, puro të vogla, 

duhan për përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, kretek; snus 

(burnot i lagësht); zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikuj duhanpirësish, 

duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe tavlla, 

llulla, aparate xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë; shkrepse; shkopinj duhani, prodhime 

duhani me qëllim për tu nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim për të nxehur 

cigaret ose duhanin për të lëshuar avull me përmbajtje nikotine për thithje; tretësira nikotine 

të lëngshme për tu përdorur në cigaret elektronike; pajisje elektronike për tymosje; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese për cigaret tradicionale; pajisje elektronike 

për thithjen e avullit që përmban nikotinë; pajisje që krijojnë avull me përdorim nga goja për 

tu përdorur nga duhanpirësit, produkte duhani dhe zëvendësuesa duhani; artikuj 

duhanpirësish për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje për produktet e lartpërmendura të 

përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove të nxehura si dhe për 

shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti cigaresh elektronike të rikarikueshme.  

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1089 

(220)  24/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 
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(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  RUBICON sh.a 

Njësia Administrative nr.9, Rruga Asim Vokshi, Ndertesa 15, Hyrja 25, Apartamenti 7, 1016, 

Tiranë / AL, AL 

(740) Arben Kryeziu  

Rruga "Idriz Dollaku", Pall.5, Shk.2, Ap.39, Tiranë, Kutia Postare 8198 

(511) 36  Shërbime të transferimit të parave elektronike; 

    Përpunim i pagesës; 

    Shërbimet me kartë pagese; 

    Shërbime të pagesave elektronike;           

    Shërbimet e administrimit të pagesave;  

Shërbime të përpunimit të pagesave; 

Shërbimet e pagesës së faturave; 

Shërbimet e pagesave financiare; 

Shërbime të pagesave në distancë; 

Shërbime pagese pa kontakt; 

Grumbullimi i pagesave; 

Pagesa e automatizuar e llogarive; 

Shërbimet e kartave të transaksioneve të pagesave; 

Shërbime të pagesave të tregtisë elektronike; 

Përpunimi i pagesës me kartë krediti; 

Shërbimet e pagesës së portofolit elektronik; 

Shërbime të përpunimit të pagesave të taksave; 

Shërbime financiare të parapagimit; 

Kryerja e transaksioneve të pagesave pa para në dorë; 

Shërbime pagese me kartë krediti; 

Shërbime pagese me kartë debiti; 

Pranimi i pagesave të faturave; 

Përpunimi i pagesave elektronike; 

Përpunimi elektronik i pagesave; 

Shërbime të portofolit elektronik (shërbime pagese); 

Lëshimi i kartave dhuratë të pagesave; 

Lëshimi i kuponëve të dhuratave të pagesave; 

Përpunimi i pagesave për bankat; 

Përpunimi i pagesave të kartave të kreditit; 

Përpunimi i pagesave me kartë debiti; 

Përpunimi i pagesave të çeqeve elektronikë; 

Rregullimi i pagesës së detyrimeve doganore; 

Shërbime me kartë krediti dhe kartë të pagesës; 

Përpunimi i pagesave për shoqëritë e ndërtimit; 

Përpunimi i pagesave të bëra nga kartat e tarifave; 

Agjenci për grumbullimin e pagesave të shërbimeve të gazit; 
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Pagesë dhe marrja e parave si agjentë; 

Shërbimet e pagesave të faturave që sigurohen përmes një faqe në internet; 

Shërbime kredie për pagimin e primeve të sigurimit; 

Shërbimet e pagesave të ofruara nëpërmjet aparateve dhe pajisjeve telekomunikuese pa tel; 

Konsulencë financiare në lidhje me ekzekutimin e transaksioneve të pagesave pa para; 

Shërbime të kartës bankare, kartës së kreditit, kartës së debitit dhe kartës së pagesës 

elektronike; 

Lëshimi i kartave elektronike të pagesave në lidhje me skemat e bonuseve dhe shpërblimeve; 

Shërbime bankare në lidhje me pranimin e pagesave me këste me interval  fiks; 

Përpunimi i pagesave për blerjen e mallrave dhe shërbimeve përmes një rrjeti të 

komunikimeve elektronike; 

Sigurimi i opsioneve të shumta të pagesës me anë të terminaleve elektronikë të drejtuar nga 

klientë të disponueshëm në dyqane me pakicë;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1140 

(220)  29/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; pink 

(732)  DEUTSCHCOLOR 

Durres Maminas, Ndertimi i fabrikes deutschcolor ,  Autostrada Tirane-  Durres, zona 

kadastrale3797, AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

(511) 2  Bojra;llaqe;sumac për llaqe;holluesit për llaqet;trashës për bojëra ngjyrues;bojra 

baktericid;përgatitje lidhëse për bojëra / aglutinantë për bojëra;veshje [ngjyra];veshje anti-

mbishkrime [ngjyra]/;fiksues [bojra];dioksid titaniumi [pigment]; smalt për lyerje/ bojra 

smalt.  
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(210)  AL/T/ 2020/1152 

(220)  29/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Gazetë Online 

(591)  E gjelber; e zeze. 

(732)  INSIDER L.L.C 

Rr. Tringë Smajli, Nr.40, Prishtinë, 10000, Republika e Kosovës, KS 

(740) Bjanka Rushani 

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati i II, Tiranë 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; admininistrim biznesi; funksione zyre.  

38  Telekomunikacione, Agjensi lajmesh, Agjensi telegrafike  

41  Arsimim;ofrim trajnimesh;argetim;aktivitete sportive dhe kulturore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1163 

(220)  31/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)  UK00003543759  13/10/2020  UK 

(526 )  
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(591)  Ngjyra e gjelber; e gjelber e erret; e bardhe. 

(732)  British American Tobacco (Brands) Limited 

Globe House, 4 Temple Place, WC2R 2PG London, United Kingdom , UK 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i prodhuar; duhan i dredhur; llulla duhani; 

produkte duhani; zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro; puro të vogla dhe 

të holla (cigarillo); çakmakë për cigare; çakmakë për puro; shkrepëse; artikuj për duhanpirës; 

letër për cigare; tuba për cigare; filtra për cigare; aparate xhepi për dredhjen e cigareve; 

makineri që mbahen në dorë për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare elektronike; lëngje 

për cigare elektronike; produkte duhani për qëllime të ngrohjes (pajisje elektronike që 

ngrohin dhe nuk djegin duhanin).  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/5 

(220)  11/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E zeze; e verdhe. 

(732)  Maxeon Solar Pte. Ltd 

8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre  Singapore 018981 , SG 

(740) RENATA LEKA 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019 

(511) 6  Stuktura montimi per kolektore diellore te perbere nga mbeshtetese strukturore dhe 

mbajtese montuese per stabilizim ne çati dhe stabilizim ne toke, mbeshtetes per kolektore 

diellore dhe kapse;Montime te paneleve diellore;te gjitha mallrat e mesiperme jane prej 

metali.  

9  Panele diellore per prodhimin e elektricitetit; panele diellore fleksibel per prodhimin e 

energjise elektrike; qeliza fotovoltaike; modulet, perkatesisht, modulet fotovoltaike dhe 

modulet e qelizave diellore; panele, perkatesisht panele fotovoltaike dhe panele diellore; 

bateri diellore; bateri dhe sisteme baterish per ruajtjen dhe shkarkimin e energjise elektrike 

nga panelet diellore; sisteme ruajtjeje te energjise diellore qe shiten si nje njesi e perbere nga 
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panele diellore, bateri, invertore dhe kontrollues; bordet e shperndarjes elektrike dhe panelet 

e shperndarjes elektrike; qelizat diellore; koncentrues diellore; pajisje per shnderrimin e 

rrezatimit diellor ne energji elektrike, perkatesisht modulet diellore fotovoltaike, elemente 

mbulimi dhe panelet e veshjes fotovoltaike; mesha silici; mesha diellore; inverter; inverter 

fotovoltaik; inverter diellor; konvertues; konvertues fotovoltaike; konvertues te energjise 

diellore; sistemi i montimit te panelit fotovoltaik, i perbere nga panele diellore, konektor, si 

edhe duke perfshire mbajtese montuese, dhe nje strukture montimi, qe perdoren per te 

siguruar zvogelimin e ngarkeses se ngrohjes dhe ftohjes dhe gjenerimin e energjise elektrike 

te gjitha te shitura si nje njesi; programe kompjuterike per menaxhimin e inventarit; program 

kompjuterik dhe pajisje kompjuterike te perdorura ne lidhje me sistemet e energjise me baze 

diellore per te monitoruar dhe gjurmuar konsumin e energjise dhe gjenerimin e energjise dhe 

per te administruar perdorimin e energjise dhe koston e energjise; program kompjuterik per 

administrimit e inventarit ne lidhje me sistemet e energjise me baze diellore; pajisje 

elektronike te energjise, perkatesisht kondicioneret e linjes se energjise, 

optimizuesit/transformatoret e energjise, perkatesisht pajisjet elektronike per maksimizimin 

e energjise nga modulet fotovoltaike;rregullatoret e tensionit/voltazhit.  

19  Mbulues qe perfshin qeliza diellore;mbështetëse dhe kapëse të kolektorit diellor, aksesore 

per lidhje, perkatesisht, strktura montimi, per fiksimin dhe zbukurimin e çatise dhe per 

stabilizimin ne toke;mbështetëse dhe kapëse të kolektorit diellor;mbajtese te panelit diellor 

per montim ne çati;te gjitha mallrat e mesiperme jane prej jo metali.  

35  Sherbimet e perdorimit te energjise dhe administrimit te ruajtjes se energjise per tu 

perdorur ne sistemet e energjise me baze diellore; Sherbimet e administrimit te informacionit 

për perdorimin e energjise ne sistemet e energjise, ruajtjen e energjise dhe gjenerimin e 

energjise per tu perdorur ne sistemet e energjise me baze diellore;sherbime te vleresimit te 

energjise ne shtepi per te siguruar efikasitet te energjise dhe sherbime te administrimit te 

energjise per tu perdorur ne sistemet e energjise me baze diellore;sherbime keshillimi dhe 

keshillim biznesi ne fushen e efiçiences se energjise, informacionit dhe admnistrimit te 

perdorimit te energjise dhe administrimin e kostove te energjise, te gjitha ne lidhje me 

sistemet e energjise me baze diellore.  

36  Sherbimet financiare, perkatesisht, qiraja e sistemit elektrik diellor, marreveshjet e blerjes 

se energjise diellore dhe huate e financimit per blerjen dhe instalimin e sistemeve te energjise 

diellore.  

37  Instalimi, pastrimi, riparimi dhe mirembajtja e sistemeve te energjise diellore dhe 

produkteve alternative te energjise per perdorim shtepiak dhe tregtar; instalimi, riparimi dhe 

mirembajtja e sistemeve te energjise diellore, kolektoreve diellore dhe paneleve te mbledhjes 

se nxehtesise diellore; instalimi i pajisjeve per te prodhuar energji diellore; instalimi i 

sistemeve te panelit diellor te montuar ne toke dhe te montuar ne çati.  

42  Projektimi i termocentraleve te energjise diellore; projektimi i instalimeve fotovoltaike 

dhe kolektore diellore; projektimi dhe zhvillimi i sistemeve diellore fotovoltaike; konsulence 

per teknologjine ne fushen e qelizave fotovoltaike, moduleve fotovoltaike dhe moduleve te 

qelizave diellore; monitorimi ne distance, matja dhe analizimi i  te dhenave te gjenerimit te 

energjise, perdorimit te energjise, ruajtjes se energjise dhe administrimit te energjise ne lidhje 

me sistemet e energjise diellore; monitorimi i perdorimit te energjise per analizimin e te 

dhenave; sherbime te inxhinierise diellore; perdorimi i perkohshem i programeve 

kompjuterike te pashkarkueshme per t’u perdorur ne sistemet e energjise diellore, per te 
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monitoruar dhe gjurmuar prodhimin e energjise dhe perdorimin e energjise, dhe per te 

administruar perdorimin e energjise dhe kostot e energjise; ofrimi i perdorimit te perkohshem 

te programeve kompjuterike online te pashkarkueshme per perdoruesit per te hartuar sisteme 

diellore per qellime banimi dhe tregtare  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/6 

(220)  11/01/2021 

(540)   

SUNPOWER 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Maxeon Solar Pte. Ltd 

8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre  Singapore 018981 , SG 

(740) RENATA LEKA 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019 

(511) 6  Stuktura montimi per kolektore diellore te perbere nga mbeshtetese strukturore dhe 

mbajtese montuese per stabilizim ne çati dhe stabilizim ne toke, mbeshtetes per kolektore 

diellore dhe kapse;Montime te paneleve diellore; te gjitha mallrat e mesiperme jane prej 

metali.  

9  Panele diellore per prodhimin e elektricitetit; panele diellore fleksibel per prodhimin e 

energjise elektrike; qeliza fotovoltaike; modulet, perkatesisht, modulet fotovoltaike dhe 

modulet e qelizave diellore; panele, perkatesisht panele fotovoltaike dhe panele diellore; 

bateri diellore; bateri dhe sisteme baterish per ruajtjen dhe shkarkimin e energjise elektrike 

nga panelet diellore; sisteme ruajtjeje te energjise diellore qe shiten si nje njesi e perbere nga 

panele diellore, bateri, invertore dhe kontrollues; bordet e shperndarjes elektrike dhe panelet 

e shperndarjes elektrike; qelizat diellore; koncentrues diellore; pajisje per shnderrimin e 

rrezatimit diellor ne energji elektrike, perkatesisht modulet diellore fotovoltaike, elemente 

mbulimi dhe panelet e veshjes fotovoltaike; mesha silici; mesha diellore; inverter; inverter 

fotovoltaik; inverter diellor; konvertues; konvertues fotovoltaike; konvertues te energjise 

diellore; sistemi i montimit te panelit fotovoltaik, i perbere nga panele diellore, konektor, si 

edhe duke perfshire mbajtese montuese, dhe nje strukture montimi, qe perdoren per te 

siguruar zvogelimin e ngarkeses se ngrohjes dhe ftohjes dhe gjenerimin e energjise elektrike 

te gjitha te shitura si nje njesi; programe kompjuterike per menaxhimin e inventarit; program 

kompjuterik dhe pajisje kompjuterike te perdorura ne lidhje me sistemet e energjise me baze 

diellore per te monitoruar dhe gjurmuar konsumin e energjise dhe gjenerimin e energjise dhe 

per te administruar perdorimin e energjise dhe koston e energjise; program kompjuterik per 

administrimit e inventarit ne lidhje me sistemet e energjise me baze diellore; pajisje 

elektronike te energjise, perkatesisht kondicioneret e linjes se energjise, 

optimizuesit/transformatoret e energjise, perkatesisht pajisjet elektronike per maksimizimin 
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e energjise nga modulet fotovoltaike;rregullatoret e tensionit/voltazhit.  

19  Mbulues qe perfshin qeliza diellore;mbështetëse dhe kapëse të kolektorit diellor, aksesore 

per lidhje, perkatesisht, strktura  montimi, per fiksimin dhe zbukurimin e çatise dhe per 

stabilizimin ne toke;mbështetëse dhe kapëse të kolektorit diellor;mbajtese te panelit diellor 

per montim ne çati;te gjitha mallrat e mesiperme jane prej jo metali.  

35  Sherbimet e perdorimit te energjise dhe administrimit te ruajtjes se energjise per tu 

perdorur ne sistemet e energjise me baze diellore; Sherbimet e administrimit te informacionit 

për perdorimin e energjise ne sistemet e energjise, ruajtjen e energjise dhe gjenerimin e 

energjise  per tu perdorur ne sistemet e energjise me baze diellore;sherbime te vleresimit te 

energjise ne shtepi per te siguruar efikasitet te energjise dhe sherbime te administrimit te 

energjise per tu perdorur ne sistemet e energjise me baze diellore;sherbime keshillimi dhe 

keshillim biznesi ne fushen e efiçiences se energjise, informacionit dhe admnistrimit te 

perdorimit te energjise dhe administrimin e kostove te energjise, te gjitha ne lidhje me 

sistemet e energjise me baze diellore.  

36  Sherbimet financiare, perkatesisht, qiraja e sistemit elektrik diellor, marreveshjet e blerjes 

se energjise diellore dhe huate e financimit per blerjen dhe instalimin e sistemeve te energjise 

diellore.  

37  Instalimi, pastrimi, riparimi dhe mirembajtja e sistemeve te energjise diellore dhe 

produkteve alternative te energjise per perdorim shtepiak dhe tregtar; instalimi, riparimi dhe 

mirembajtja e sistemeve te energjise diellore, kolektoreve diellore dhe paneleve te mbledhjes 

se nxehtesise diellore; instalimi i pajisjeve per te prodhuar energji diellore; instalimi i 

sistemeve te panelit diellor te montuar ne toke dhe te montuar ne çati.  

42  Projektimi i termocentraleve te energjise diellore; projektimi i instalimeve fotovoltaike 

dhe kolektore diellore; projektimi dhe zhvillimi i sistemeve diellore fotovoltaike; konsulence 

per teknologjine ne fushen e qelizave fotovoltaike, moduleve fotovoltaike dhe moduleve te 

qelizave diellore; monitorimi ne distance, matja dhe analizimi i  te dhenave te gjenerimit te 

energjise, perdorimit te energjise, ruajtjes se energjise dhe administrimit te energjise ne lidhje 

me sistemet e energjise diellore; monitorimi i perdorimit te energjise per analizimin e te 

dhenave; sherbime te inxhinierise diellore; perdorimi i perkohshem i programeve 

kompjuterike te pashkarkueshme per t’u perdorur ne sistemet e energjise diellore, per te 

monitoruar dhe gjurmuar prodhimin e energjise dhe perdorimin e energjise, dhe per te 

administruar perdorimin e energjise dhe kostot e energjise; ofrimi i perdorimit te perkohshem 

te programeve kompjuterike online te pashkarkueshme per perdoruesit per te hartuar sisteme 

diellore per qellime banimi dhe tregtare  
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(210)  AL/T/ 2021/16 

(220)  13/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)  90360289  04/12/2020  US 

(526 ) the better banana co. INGREDIENTS 

(591)  blu; e verdhë;  

(732)  Agrofruit Holding Corp. 

Boulevard Costa del Este PH, Financial Park, Piso 29, Oficina EG, Ciudad de Panama / 

PANAMA, PA 

(740) Vjollca Kryeziu 

Rruga Idriz Dollaku, Pall.5, Shk.2, Ap.39, Tiranë, KUTIA POSTARE 8198, AL 

(511) 29  Banane të përpunuara;banane të përpunuara për t'u përdorur si ingredientë 

ushqimesh  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/26 

(220)  14/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 ) 8 Prelivene Mlečnom Čokoladom Narandža i Kakao Komadići 8 NAPOLITANKI 

(591)  kafe; portokalli; e bardhë 

(732)  KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH PROIZVODA 

BAMBI A.D. POŽAREVAC 

Djure Djakovića bb, 12000 Požarevac, Serbia, RS 

(740) RENATA LEKA 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019 

(511) 30  Waffles; vafer  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/30 

(220)  14/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Yes Digest PLUS 

(591)  e kaltër; e bardhë 

(732)  KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH PROIZVODA 

BAMBI A.D. POŽAREVAC 

Djure Djakovića bb, 12000 Požarevac, Serbia, RS 

(740) RENATA LEKA 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019 

(511) 30  Biskota integrale  
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 (210)  AL/T/ 2021/41 

(220)  18/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Adeeb Derawan Sons' Company (Al Marai) 

Kessweh - Marrana 82 - Damascus Country Side - Syria, SY 

(740) Fatos  DEGA 

Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë 

(511) 29  mish, peshk, shpendë dhe gjah; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të 

ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe 

produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/46 

(220)  20/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 ) group 

(591)  e verdhë; e zezë 

(732)  Work Safety Group 

Durres Lagjia 14, Rruga e Shkozetit , Zona Kadastrale 8516., AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi, organizim dhe administrim; funksionet e 

zyrës;shërbime administrative për referime mjekësore;shërbime administrative për 

zhvendosjen e bizneseve;reklamimi / publiciteti;shërbime rikujtuese të takimeve [funksionet 

e zyrës];shërbime rikujtuese të takimeve [funksionet e zyrës];shërbime këshilluese për 

menaxhim biznesi;vlerësimet e biznesit;hetimet e biznesit;konsulencë për menaxhim biznesi 

dhe organizim;ndihmë për menaxhim biznesi;konsulencë për menaxhim biznesi;menaxhim 

biznesi për ofruesit e shërbimeve të pavarura;menaxhim biznesi i programeve të rimbursimit 

për të tjerët / menaxhim biznesi i programeve të rimbursimit për të tjerët;konsulencë për 

organizimin e biznesit;shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projekte 

ndërtimore 

;këshillim profesional i biznesit;sigurimin e informacionit të biznesit;shërbimet e 

ndërmjetësimit komercial;asistencë për menaxhim komercial ose industrial;sigurimi i 

informacionit dhe këshillimit tregtar për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe 

shërbimeve;konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit të marrëdhënieve me 

publikun;profilizimi i konsumatorit për qëllime komerciale ose marketing;shërbimet e 

inteligjencës në treg;marketingut;  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/53 

(220)  21/01/2021 

(540)   

VAXNEUVANCE 
 

(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 

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

(511) 5  Preparate për vaksina.  
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 (210)  AL/T/ 2021/54 

(220)  21/01/2021 

(540)   

VAXPRUMI 
 

(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 

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

(511) 5  Preparate për vaksina.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/59 

(220)  22/01/2021 

(540)   

FUEGO 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  NEPTUN SH.P.K.  

Tirane Farke LUNDER Godina e Brunes Space, Qendra Tregtare Teg, perballe hyrjes violë, 

rruga nacionale TiraneElbasan, Farke, Lunder, Tirane, AL, AL 

(740) Vjollca SHOMO 

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

(511) 9  Smartfona, orë inteligjente (smartwatches), kompjutera tablete, kamera [fotografi], 

kompjutera, pjese kompjuterike, pajisje të kujtesës kompjuterike, kufje, kompjutera laptopë, 

printera për tu përdorur me kompjuterat (printera kompjuterike).  

11  Aparate kondicionimi, furra pjekjeje, bolierë, përveç pjesëve të makinerive, thekëse 

buke/thekëse, makineri për prodhimin e bukës, aparate kafeje, elektrike, soba gatimi/ furnela 

gatimi, pajisje dhe instalime ftohëse, çlagështuesa ajri, ngrirësa, tharëse flokësh / pajisje për 

tharjen e flokëve, lagështuesa ajri, soba kuzhine [furra], tharëse rrobash, pajisje për tharjen e 

rrobave / elektrike, poça llambash, elektrike, furra me mikrovalë [aparate gatimi], tenxhere 

shumëgatimëshe , aparate dhe makineri frigoriferike, lavamanë, stufa [aparate ngrohëse], 

qilare elektrike vere.  
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(210)  AL/T/ 2021/60 

(220)  22/01/2021 

(540)   

NEPTUN 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  NEPTUN SH.P.K.  

Tirane Farke LUNDER Godina e Brunes Space, Qendra Tregtare Teg, perballe hyrjes violë, 

rruga nacionale Tirane Elbasan, Farke, Lunder, Tirane, AL, AL 

(740) Vjollca SHOMO 

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

(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me pajisjet shtëpiake elektrike 

dhe elektronike, pajisjet e kuzhinës, pajisjet ngrohëse, pajisjet ftohëse, pajisjet ngrirëse, 

pajisjet frigoriferike, lavatriçet, makinat tharëse;shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë 

në lidhje me pajisjet audio-vizuale, hardueret dhe softueret kompjuterike, aparatet dhe 

pajisjet elektronike duke përfshirë telefonat, smartfonat, setet televizive, kamerat, 

radiot;reklamimi / publiciteti, reklamimi me porosi postare;marrja me qira e hapësirës 

reklamuese;marrja me qira e kohës reklamuese në mediat e komunikimit;marrja me qira e 

tabelave rrugore (billboards);demonstrimi i mallrave;zhvillimi i koncepteve të 

reklamave;marketingu;prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit për qëllime të shitjes 

me pakicë;reklamimi në radio.  

37  Instalimi dhe riparimi i aparateve të kondicionimit, instalimi i pajisjeve të kuzhinës, 

instalimi dhe riparimi i pajisjeve elektrike, i pajisjeve të ngrohjes, i pajisjeve të ngrirjes, i 

pajisjeve audio-vizuale; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i harduereve kompjuterike; 

instalimi dhe riparimi i telefonit; instalimi dhe riparimi i pajisjeve të zyrës.  
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(210)  AL/T/ 2021/64 

(220)  22/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu; gurekali; jeshile; e bardhe. 

(732)  Haseeb Co. 

Al Mantika Al Sinaia, Ibn Asaker, Damascus, Syria, SY 

(740) Melina Nika 

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

(511) 29  Mish; peshk; shpendë; mish gjahu; ekstrakte mishi; fruta të gatuara; perime të 

gatuara; xhelatina; reçele; komposto; vezë; qumësht; produkte qumështi; vajra dhe yndyrna 

ushqimore; bajame, të bluara; fasule, të konservuara; supë; djathë; sallame; gjalpë; gjalpë 

kakao; gjalpë kokosi; gjalp kikiriku; krem gjalpë; patatina; vaj misri; havjar; krem ëmbëlsire; 

fruta të sheqerosura; gjizë; hurma; fileto peshku; produkte ushqimore peshku; peshk, i 

konservuar; peshk, në konservë; fruta me veshjke akulli; fruta të ngrira; xhelatinë frutash; 

sallata frutash; ushqime rostiçerie me bazë frutash; mish gjahu, jo i gjallë; humus [brum 

qiqrash]; thjerrëza, të konservuara; vaj maize (misri); mish, i ruajtur; mish, i konservuar; 

mish i kripur; kërpudha, të ruajtura; arra, të përgatitura; vaj ulliri për ushqim; petulla patatesh; 

salmon, jo i gjalle; sardele, jo të gjalla; suxhuk; supa; margarinë; kastraveca turshi; lëng 

domate për gatim; brum domatesh; vaj luledielli për ushqim; tahin [brum farash susami]; ton, 

jo i gjallë; kos; qumësht kikiriku. 

  

30  Kafe; çaj; kakao; kafe artificiale; oriz; tapiokë; sago; miell; preparate nga drithërat; bukë; 

pasta; ëmbëlsira; akuj; mjaltë; melasë; maja; pluhur pjekje; kripë; mustardë; uthull; salca 

[erëza]; erëza; akull; ëmbëlsira me bajame; brum bajame; anis; pije me bazë çokollate; pije 

me bazë kakao; pije me bazë kafeje; pije me bazë çaji; biskota; bukë; bukë me xhinxher; 

simite; panine; kek; karamele; bonbone [karamele]; ushqim rostiçeri me bazë drithërash; 

çamçakëz; çokollate; pije me çokollatë me qumësht; ëmbëlsira për dekorimin e pemëve të 

Krishtlindjes; kanellë [erëz]; ëmbëlsira; biskota; miell misri; misër, i bluar; shurup frutash 

[salca]; akullore; akull ushqimor; ushqime mieli; fermente brumi; aromatizues, përveç 

vajrave esencialë; kos i ngrirë [akull ëmbëlsirash]; xhelatinë frutash [ëmbëlsira]; xhinxher 
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[erëza]; hallvasi; tërshëra pa lëvore; çaj i ftohte; ketchup [salcë]; makaroni; makarona 

[ëmbëlsira brumi]; majonezë; lëng mishi; shkumë çokollate; arrëmyshk; flokëza tërshëre; 

krepa; pite; speca [erëza]; pica; kokoshka; pesto [erëza]; ushqim rostiçeri me bazë orizi; 

qumësht blete; sanduiçe; salca [erëza]; erëza; spageti; niseshte ushqimore; ëmbëlsira sheqeri; 

sushi; sallatë tabule; salcë domatesh; vanilje; miell gruri; uafëll (waffle); vermiçeli 

[makarona noodles]; homini misri.  

31  Fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule natyrale; ushqime për kafshë; malt; 

bajame [fruta]; fasule, të freskëta; fara kakao, të papërpunuara; arra kokosi; peshk, i gjall; 

vezë peshku; lajthi; tërshër; ullinj, të freskët; kikirikë të freskët; kallam sheqeri; grurë; 

shpendë, të gjallë; fibra krunde; arra [fruta].  

32  Birra; ujë i gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; pije aloe vera, jo-alkoolike; esenca për 

prodhimin e pijeve; ekstrakte frutash, (jo-alkoolike); lëng domate [pije]; lëngje perimesh 

[pije].  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; prezantimi i mallrave 

në të gjitha mjetet e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të 

ndërmjetësimit tregtar; demonstrimi i mallrave; shpërndarja e mostrave për qëllime 

publiciteti; shërbime agjencie të import-eksportit; marketing; reklama on-line në një rrjet 

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

promovimi i shitjeve për të tjerët; shërbime me pakicë ose shumicë në dyqane, me porosi 

postare ose në internet (përmes një faqe në internet) të produkteve ushqimore, kafe, 

zëvendësues të produkteve të kafes; bashkimi, për të mirën e të tjerëve, të një 

shumëllojshmërie mallrash, (përveç transportit) të produkteve ushqimore, kafes, produkteve 

dhe zëvendësuesve të kafes që u mundëson klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi këto 

mallra.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafene; kafeteri; 

mensa; katering ushqimi dhe pijesh; restorante; restorante të vetë-shërbimit; snack bar.  
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(210)  AL/T/ 2021/69 

(220)  26/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) NATURAL CARE FOR KIDS 

(591)  GRI; PORTOKALLI; E ZEZE 

(732)  Ermirë Pula 

Fier, lagjia 29 nentori, rruga Mujo Ulqinaku, pall.8, hyrja nr.13, AL 

(740) Ermirë Pula 

Fier, lagjia 29 nentori, rruga Mujo Ulqinaku, pall.8, hyrja nr.13 

(511) 3  sapun; deodorant; locion per floket dhe trupin, produkte kozmetike per kujdesin ndaj 

lekures, vajra per qellime kozmetike, vajra per parfume dhe aroma  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/82 

(220)  28/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)  87831665  13/03/2018  US 

(526 )  

(591)   

(732)  ImmunoGen, Inc. 

830 Winter Street  

Waltham MA 02451  (US), US 

(740) Irma Cami  
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Rr. "Besim Alla", Pall. "Dilo' shk.5, Ap.25, Yzberisht,Tiranë 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor  

(210)  AL/T/ 2021/88 

(220)  29/01/2021 

(540)   

RAV4 ADVENTURE  
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, JP 

(740) Melina Nika 

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

 

(511) 12  Automjete dhe pjesët e tyre strukturore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/102 

(220)  01/02/2021 

(540)   

SPLASH 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  PETRO KRUSHOVA PERSON FIZIK 

Korce Bulgarec Magazine prane shkolles 9-vjecare Sotir Beçka, Shqiperi., AL 

(740) Aleksandra Meçaj 

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

(511) 16  Leter, karton; shami prej letre;letra higjenike;peceta tavoline prej letre, leter 

kuzhine;produkte letre perthithese per fytyren njelloj si shami fytyre, leter tualeti, peshqir 

letre;letra per perdorim ne kuzhine per pjekje dhe tharje;qese plehrash prej letre ose 

plastike;leter alumini kuzhine per ruajtje dhe pjekje, qese guzhine per ruajtje dhe 

pjekje;pelena njeperdorimshe per pleq dhe femije;mbathje njeperdorimshe per pleq dhe 

femije.  
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(210)  AL/T/ 2021/113 

(220)  02/02/2021 

(540)   

SYNERGY VITAMINS 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) VITAMINS 

(591)   

(732)  George Cvetkovski 

33 Wilcox St. Rochester, NY 14607, U.S.A., US 

(740) Aleksandra Meçaj 

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

(511) 5  Preparate farmaceutike mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, materiale per 

fashatim; material per mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; preparate për 

shkatërimin e parazitëve;fungicide, herbicide.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/118 

(220)  03/02/2021 

(540)   

NEMISYS 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ESCO Group LLC 

2141 NW 25th Ave Portland OR 97210, United States , US 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 7  Pjesë përbërëse për koka eskavatori për makineri për punime minerale, ndërtimi dhe 

gërmimi, konkretisht, dhëmbë për gërmim, adaptorë për dhëmbë, veshje për kapakun, veshje 

mbështjellëse, pjesë përbërëse për fiksim të pjesëve dhe sisteme të buzëve që kanë të 

inkorporuar dhëmbë për gërmim, adaptorë për dhëmbë, veshje për kapakun, veshje 

mbështjellëse dhe pjesë përbërëse për fiksim të pjesëve.  
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(210)  AL/T/ 2021/119 

(220)  03/02/2021 

(540)   

ULTRALOK 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  SCO Group LLC 

2141 NW 25th Ave Portland, OR 97210, United States , US 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 7  Pajisje gërmuese me dhëmbë dhe pjesë të tyre për makineri për lëvizjen e tokës, 

gërmim, gërryerje, ndërtim dhe punime minerale.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/120 

(220)  03/02/2021 

(540)   

ESCO 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ESCO Group LLC 

2141 NW 25th Ave Portland OR 97210, United States , US 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 6  Detale të derdhura dhe farkime prej metali hekuri, konkretisht, aliazhe hekuri të 

qëndrueshëm ndaj konsumit, aliazhe hekuri të qëndrueshëm ndaj gërryerjes (korrozionit), 

dhe aliazhe hekuri të qëndrueshëm ndaj nxehtësisë.  

7  Vegla për përdorim me pajisje gërmuese dhe për lëvizjen e tokës, konkretisht, maja të 

dhëmbëve për gërmim, adaptorë të montuar me dhëmbë për gërmim, dhe pjesë përbërëse 

bllokuese të dhëmbëve për gërmim për koka eskavatori për gërmim që përdoren në pajisje të 

mekanizuara, konkretisht, makineri ngarkuese me rrota, makineri ngarkuese me shina, 

eskavatorë hidraulikë, makineri ngarkuese hidraulike të pajisura me një kokë eskavatori në 
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pjesën përpara dhe një pajisje për gërmim në pjesën e mbrapme, makineri gërmimi hidraulike 

që kanë një litar ose kokë që funksionon në mënyrë hidraulike, makineri gërmimi ku koka 

është ngjitur me kabllo dhe funksionon duke u tërhequr drejt makinës, makineri gërmimi të 

mëdha që përdoren për gërmimin e sasive të mëdha të materialeve dhe që kanë kabllo me 

kokë si dhe pajisje të tjera për lëvizjen e tokës; maja të dhëmbëve për gërmim që përdoren 

në trupat e sharrave gjatësore për buldozerë, eskavatorë hidraulikë, makineri ngarkuese 

hidraulike të pajisura me një kokë eskavatori në pjesën përpara dhe një pajisje për gërmim 

në pjesën e mbrapme, dhe makina niveluese me motor; maja të dhëmbëve për gërmim që 

përdoren në kutitë e veglave të sharrave gjatësore për eskavatorë hidraulikë dhe makineri 

ngarkuese hidraulike të pajisura me një kokë eskavatori në pjesën përpara dhe një pajisje për 

gërmim në pjesën e mbrapme.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/121 

(220)  04/02/2021 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E bardhe; e zeze 

(732)  OFF-WHITE LLC 

360 Hamilton Avenue, #100 White Plains, N.Y. 10601, USA , US 

(740) Evis Jani 

Rruga Dervish Hima, Ndërtesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane, Shqiperi 

(511) 3  Produkte kozmetike;preparate kozmetike;locione kozmetike;qumësht 

kozmetike;xhel kozmetike;vajra kozmetike;kremra kozmetike;maska kozmetike;lapsa 

kozmetike;peceta kozmetike;pambuk kozmetik;kolonjë;parfume;aroma për përdorim 

personal;parfum (eau de tualet);sapunë, konkretisht  sapun për dush/larje, sapun kozmetikë, 

sapun për rroje, sapun me aromë, sapun jo-mjekësor, sapun deodorant, sapun kundër 

djersës;sapun për të larë trupin;skrab (pastrues) për trupin;skrab (pastrues) për fytyrën;scrab 

(pastrues) për duart;preparate jo-mjekësore për banjë;Kundra djersë dhe deodorante për 
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përdorim personal;locione dhe balsam pas rrojës;locione për kujdesin e lëkurës;preparate jo 

mjekësore për kujdesin e lëkurës, kremra dhe locione;hidratues lëkure jo 

mjekësor;toner;kremra dhe serume;vaj masazhi;kremra masazhi;vajra esencial;aromë për 

ambiente;temjan;potpuri (aroma);preparate për aromatizimin e ajrit;shkopinj 

aromatizues;kokrra për banjë;Preparate për kujdesin e thonjve;Manikyr dhe heqës për 

manikyr;Makijazh;Preparate jo-mjekësore për tualet;Preparate për kujdesin e 

flokëve;Preparate për stilimin e flokëve;Locion për flokët;llak flokësh;shampo;zbutës për 

flokët;xhel për flokët;shkumë për flokët;zbutës për buzët;locion kozmetik për të marrë 

rreze;vajra dhe locione për të marrë rreze;kuti buzëkuqi;Sprej për trupin;hidratues për 

lëkurën.  

5  Preparate mjekësore për kujdesin e lëkurës;sapun mjekësor;preparate për pastrimin e 

duarve;spraj pastrues për përdorim personal;krem për duart për parandalimin e 

mikrobeve;kuti që përmban kryesisht xhel pastrues dhe peceta dezinfektuese si dhe maska 

sanitare; krem për duart për parandalimin e mikrobeve  

8  Pajisje për kopshtin për punime me dorë; prerëse dorë; spatul për gdhendje druri; set për 

pastrimin/rregullimin e thonjve; lime për thonjtë; limë e butë për thonjtë; prerëse për thonjtë; 

pastrues kutikulash; piskatore; gërshërë; brisk; hekur për kaçurrela; mashë elektrike për 

shtrirjen e flokëve; mashë elektrike për të bërë flokët me honde; servis për ngrënie; 

konkretisht thika; pirun dhe lugë.  

9  Pajisje për sytë, konkretisht, syze optike, syze dielli, skelet për syzet optike dhe lente dhe 

aksesorë për pajisjet e syve, konkretisht kuti dhe mbajtëse për syzet; syze notari; bilbila 

sinjalizues; bilbila për përdorim në sport; bilbila alarmi; kompasa magnetik; kompasa matës; 

busulla; helmeta mbrojtëse; Maska jo-mjekësore për mbrojtjen e fytyrës; maska kundër 

pluhurit; mbrojtëse industriale për fytyrën; doreza mbrojtëse për punë; syze mbrojtëse; çanta 

laptopi; çanta mbajtëse në formë zarfi; kasa, mbrojtëse, mbajtëse dhe pajisje mbajtëse për 

përdorim elektronike digjitale, përkatësisht telefona inteligjent, taleta, pajisje të lëvizshme 

për të luajtur muzikë dhe video; kapëse, mbajtëse  dhe mbajtëse të montueshme për pajisje 

elektronike, konkretisht për telefona inteligjentë, tabletë, dhe pajisje për të luajtur muzike 

dhe video; kuti për kufje pa kabull; kuti për kufje me kabull; USB boshe;  

10  Maska higjienike për qëllime mjekësore; Maska terapeutike për fytyrën; Maskat e modës 

të cilat janë maska higjienike për mbrojtje nga infeksione virale; Aparate masazhesh për 

masazh të fytyrës; Aparate masazhesh për sytë; Aparate masazhi për përdorim personal; 

aparate kozmetike të cilat përdorin ultratingujt për kryerjen e procedurave estetike të trajtimit 

të lëkurës; helmetë për fytyrën për përdorim mjekësor; doreza mbrojtëse për përdorim  

18  Çanta krahu; çanta tote (trasta); kuleta; çanta të vogla dore; çanta kozmetike boshe; çanta 

pazari të ripërdorshme; kuleta xhepi; çanta shpine; çanta brezi; çanta për dokumente me një 

ndarje; çanta për dokumente me dy ndarje; çanta udhëtimi; tuta sporti/noti; valixhe; çanta për 

përdorime të ndryshme; çadra shiu dhe çadra dielli; çanta lëkure me rrip mbajtës; çanta 

shkolle për libra; çanta shpine të përdorshme për sportin e ecjes; kuti makijazhi boshe; kuti 

makijazhi pa ndarje; kuti çelësash; mbajtëse kartash krediti; mbajtëse kartash biznesi; çanta 

për mbajtje dokumentesh; çanta palestre; çanta plazhi; çanta sporti; veshje për kafshë;  

20  Mobilje; pasqyra; jastëkë; jastëkë mbështetës; krevate; byzylykë identifikimi, jo prej 

metali; korniza pikturash; stopues për dyer jo prej metali ose gome; punime arti me materiale 

të ndryshme e përbërë kryesisht nga polimeri; punime arti prej plastike, dylli, druri apo resinë 

e ftohtë; statuja plastike, dylli, druri apo resinë e ftohtë.  
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21  Pajisje për pjekje; tabaka shërbimi; tavë për kek; ekspozitor për kek; set mbajtës; 

shtrydhës për qitro; lugë për servirje konkretisht, forma për biskota; tavë për biskota; pajisje 

për gatim, konkretisht tigan për skuqje; tiganë me dorezë; tiganë i thellë; tenxhere me avull 

dhe tigan skuqje i thellë; set për ngrënie; pjata; tasa; mbajtëse sapuni të lëngshëm; gota; kupa 

për të pirë; gota për të pirë; filxhanë dhe pjata filxhani; kupa vezësh; shtypëse për hudhra; 

rende për qëllime shtëpiake; enë shtëpie, konkretisht; kapëse ushqimi; spatula; sita; lopatë 

kuzhine; Pirun gatimi; pirun servisi; lugë për gatim; lugë për servisi; mbajtëse thikash; 

rrahëse; rende;  Përzierës, jo elektrikë, lugë akullore; sitë në formë tave; kullesë; garuzhde; 

pllaka për të prerë dhe petës; tabaka për servirjen e ushqimit; mbajtëse pecetash për qëllime 

shtëpiake; kanë;  mulli kripe dhe piperi; mbajtëse kripe dhe piperi; pjata  të cekëta për 

servirje; pjata për servirje; tabaka për servirje; mbajtëse sapuni; pjatë sapuni; pajisje për 

mbajtjen e erëzave; çajnikë; tabaka për qëllime shtëpiake, jo prej metali; vazo; shandanë 

(qirimbajtëse); doreza furre; aksesorë për në tualet konkretisht, mbajtëse gotash; hapëse 

shishesh; shishe parfumi bosh; kuti ilaçesh për përdorim personal; unaza pecetash; shishe uji 

bosh; furça dhëmbësh; furça flokësh; krehër. Punime arti prej qelqi, porcelani, baltë e pjekur, 

ose qeramike; mbulesë plastike; mbulesë me thurje; kallama për të pirë; kasa të përshtatura 

për produktet kozmetike si furça makijazhi dhe shkop për vendosjen e makijazhit; pajisje 

elektrike për heqjen e makijazhit; pajisje jo-elektrike për heqjen e makijazhit; pajisje për 

vendosjen e produkteve kozmetike; pajisje për vendosjen e makijazhit; çanta kozmetike me 

ndarje; kuti tualeti, konkretisht, kuti makijazhi me ndarje, kuti për pudër, kuti bosh; sfungjer 

makijazhi, sfungjer kozmetik; furçë kozmetike; furçë për pastrim të thellë; mbajtës për 

dezinfektues duarsh; kuti për dezinfektues duarsh; shpërndarës vajrash aromatik elektrik ose 

jo elektrik, të ndryshëm nga shkopinjtë aromatizues.  

24  Pëlhura dhe artikuj tekstili, konkretisht pëlhura shtëpiake, çarçafë krevati; peshqirë banjo;  

mbulesa krevati; çarçafë tekstili; batanije për krevat; jorgan; kuverta; mbulesa krevati 

(kuverta); mbulesa krevati; këllëf jorgani; jorganë me pupla; çarçaf për të mbrojtur krevatin 

nga pluhurat; këllëf zbukurues për jastëk; këllëf për jastëk; batanije; këllëf dysheku; peshqirë; 

peshqirë banjoje; peshqirë plazhi; peceta për përdorim gjatë ushqimit; peshqirë fytyre; 

peshqirë për trupin dhe fytyrën; mbulesë tavoline, perde, shami, sixhade, pëlhura pambuku, 

tapiceri dhe pëlhura për perde; mbajtëse pëlhurash, mbulesë për tavoline për ushqim; batanije 

për kafshë shtëpiake; shall mëndafshi i dekoruar;  

25  Veshje, konkretisht pantallona dhe bluza, përjashtuar veshjet baze qe vishen nën rrobat e 

tjera, e që janë krijuar për te mbajtur ngrohtë dhe të thatë; veshje për kokën; veshje për 

këmbët, duke përjashtuar kepuce sportive teknike dhe të performancës; aksesor për qafën; 

Rripa për qafën; veshje për not; veshje të brendshme;  korse; maska fytyre të punuara me 

dorë; maska rrobe për fytyrën; xhaketa; bluza me kapuç; pulovra me thurje; jelekë; pallto; 

xhaketa formale; kostume; pantallona; xhinse; pantallona të shkurtra; këmisha; fustane; 

funde; shaje; shaje që hidhen rreth shpatullave; çorape; geta; tiranda; doreza; rroba banje; 

maska për gjumë; rripa dore; rripa dore mode; rripa për kokën;  shami për kokën; shall 

mëndafshi i dekoruar; shami për fytyrën; kapele me strehë; kapele e rrumbullakët; kapele 

vetëm me strehë; maska për fytyrën të punuara me dorë; maska rrobë për fytyrën;  

27  Tapete; qilima; tapet për banjë; tapet për joga; rrugicë për dyert; tapet për dyshemenë 

prej tekstili për shtëpi; sixhade muri jo prej tekstili; letër muri; mbulesë dyshemeje me 

sipërfaqe të fortë; mbulesë muri prej plastike ose vinili;  
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(210)  AL/T/ 2021/127 

(220)  04/02/2021 

(540)   

iCON 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  British American Tobacco (Brands) Inc. 

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

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i prodhuar; duhan i dredhur; llulla duhani; 

produkte duhani; zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro; puro të vogla dhe 

të holla (cigarillo); çakmakë për cigare; çakmakë për puro; shkrepëse; artikuj për duhanpirës; 

letër për cigare; tuba për cigare; filtra për cigare; aparate xhepi për dredhjen e cigareve; 

makineri që mbahen në dorë për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare elektronike; lëngje 

për cigare elektronike; produkte duhani për qëllime të ngrohjes (pajisje elektronike që 

ngrohin dhe nuk djegin duhanin).  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/141 

(220)  08/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) consulting 

(591)  Jeshile e lehte, bojeqielli, e bardhe, e zeze. 

(732)  Migela Xhani 
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Rruga ''George W.Bush'', ndertesa nr.5, Hyrja 5, Ap.11 Njesia Administrative Nr.2, Tirane, 

AL 

(740) Galinija Gjoni 

Rruga  Pjeter BOGDANI'' TIRANE, SHQIPERIA 

(511) 35  Këshillim biznesi dhe shërbime të dhënies së informacionit; shërbime këshillimit 

mbi zhvillimin e iniciativës dhe formimit të biznesit të ri; shërbime të zhvillimit të biznesit, 

konkretisht, ofrimi i mbështetjes së fillimit për bizneset e të tjerëve; referenca në fushën e 

biznesit; referenca në fushën e financës; Mbajtje llogarish për transferime fondesh në formë 

elektronike; Mbledhja dhe analiza e të dhënave matëse të cilësisë për tregëtarët e shitjeve 

nëpërmjet internetit për qëllime biznesi; Administrimi, faturimi dhe pajtimi i llogarive në 

emër të të tjerëve; Dhënia e informacionit të biznesit, konkretisht, informacion statistikor i 

ofruar on-line nga një bazë të dhënash kompjuterike ose Interneti; Dhënia e informacionit 

statistikor për biznesin ose qëllime tregtare; Mbajtja e të dhënave financiare për manaxhimin 

e riskut në lidhje me transaksionet e pagesave; faturimi; lëshimi i mandateve; planifikimi i 

taksës dhe taksimit, këshillë, informacion dhe shërbime konsultimi; Konsultimi dhe 

informacion lidhur me llogaritë; referenca avokati; promovimi i shërbimeve të bankave të të 

tjerëve nëpërmjet shpërndarjes së materialeve promocionale të shtypura dhe audio-vizuale, 

dhe nëpërmjet dhënies së këshillave për promocionet e shitjes; krijimi i rrjetit të biznesit; 

planifikimi i biznesit; organizim i marrëveshjeve të biznesit; manaxhimi i marrjes së 

rregullatorit, konkretisht, dhënia ndihmë të tjerëve në përgatitjen dhe depozitmin e kërkesave 

për grante të biznesit të vogël nga trupat rregullatore shtetërore; dhënie referencash për 

agjentë sigurimesh; lehtësimi i blerjeve në grup të shërbimeve bankare; programe të 

administrimit të zbritjeve për blerjet në grup, konkretisht, kontrata negociimesh me ofrues 

nga shërbimet bankare, të siguracioneve, të biznesit, dhe ligjore për të marrë zbritje në grup 

për blerje të shërbimeve të të tjerëve; shërbime biznesi, konkretisht, bërja bashkë e 

investitorëve potencialë privatë me sipërmarrësit që kanë nevojë për financim; Shërbime 

këshillimi lidhur me organizimin e biznesit, planifikimin e biznesit, dhe manaxhimin dhe 

operacionet e biznesit; Shërbime këshillimi për përgatitjen dhe kryerjen e transaksioneve 

tregtare; Analiza të të dhënave të biznesit; Shërbime të administrimit të biznesit për 

përpunimin e shitjeve të bëra nga interneti; Manaxhim i informacionit të biznesit; Mbledhja, 

sistemimi, përpilimi dhe analizimi i të dhënave të biznesit dhe informacionit të ruajtur në 

bazën e të dhënave kompjuterike; Dhënie e ndihmës në manaxhimin e aktiviteteve të biznesit; 

Dhënia e informacionit tregtar nëpërmjet internetit.  

36  Shërbime tregtari, konkretisht, shërbime të përpunimit të transaksioneve të pagesave; 

shërbime të pagesave dhe verifikimit të fondeve; verifikim të kartave të kreditit; shërbime të 

depozitimit të taksave; Përpunimi i pagesave të taksave online, në kohë reale, manaxhimi 

financiar i pagesave të taksave, dhe shërbime të analizës financiare të pagesës së taksave; 

shërbime të shkëmbimit të monedhës; shërbimetë transferimit të monedhës; shërbime 

financiare, konkretisht, ofrimi për shkëmbim të monedhës së huaj nëpërmjet internetit dhe 

sistemeve intranet; shërbime financiare, konkretisht, ofrimi i transferimit elektronik të një 

monedhe virtual nëpërmjet një rrjeti global kompjuterash; transferim elektronik fondesh; 

Ofrim i përpunimit elektronik të transferimit elektronik të fondeve, ACH, kartë krediti, kartë 

debiti, cek elektronik dhe pagesa elektronike; Ofrimi i një baze të dhënash kompjuteri on-

line në fushën e transaksioneve financiare; Analiza financiare, konkretisht, përpilimi dhe 

analizimi i statistikave, të dhëna dhe burime të tjera informacioni për qëllime financiare; 
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informacion dhe vlerësime financiare; manaxhim i riskut financiar; Shërbime tregëtari, 

konkretisht, shërbime të përpunimit të transaksionit të pagesave; Shërbime të transaksionit 

financiar, konkretisht, ofrimi i transaksioneve tregtare dhe opsione pagesash të sigurta; 

Konsultim dhe informacion në lidhje me siguracionin; konsultim bankar; konsultim 

financiar; ofrim i informacionit on-line lidhur me shërbimet financiare, bankare, të 

sigurimeve dhe investimit; ofrim i informacionit financiar on-line nga një bazë të dhënash 

kompjuterike ose Interneti; ofrim i informacionit financiar lidhur me leverdinë e kredisë të 

kompanive dhe individëve; ofrimi i informacionit financiar me mjete elektronike; shërbime 

financiare të ofruara me mjete elektronike; shërbime pagese të ofruara nëpërmjet pajisjeve 

dhe aparateve pa tel të telekomunikacionit; transferime elektronike të monedhave virtuale; 

kryerja e transaksioneve financiare on-line.  

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/152 

(220)  12/02/2021 

(540)   

PostJer 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  PostJer 

Rr. Henrik Lacaj, ND1, H19, AP31-Tiranë, AL 

(740) Hudi Shehu 

Rr. Henrik Lacaj, ND1, H19, AP31-Tiranë 

(511) 38  sigurim i aksesit në bazën e të dhënave; transmetim i televizionit kabllor; 

transmetim i të dhënave; transmetim televizim; sigurim i aksesit të përdoruesit në rrjetet 

kompjuterike; shërbime për video konferencë  

42  programim kompjuterik;konsulencë për sigurinë e kompjuterit;konsulencë për 

programim kompjuterik;dizajnim i programeve kompjuterikë;analyze e sistemit 

kompjuterik;dizajnim i programimeve kompjuterikë;analyze e sistemit kompjuterik;dizajn i 

sistemit kompjuterik;konsulencë për teknologji kompjuterike;konsulence në hartimin dhe 

zhvillimin e pajisjeve kompjuterike;krijimi dhe dizajnimi i indekseve të informacionit të 

bazuar në faqe web për të tjerët [shërbimet e teknologjisë së informacionit];krijimi dhe 

mirëmbajtja e faqeve të internetit për të tjerët;zhvillimi i paltformave kompjuterikë;mbajtja 

e faqeve kompjuterike [ faqet e internetit];mirëmbajtja e programeve 

kompjuterikë;konsulenë për dizajnim për faqe web  
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(210)  AL/T/ 2021/153 

(220)  12/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 ) MOTORSPORT 

(591)  Bardhe; Kuqe. 

(732)  SHOQATA "ILLYRIUS MOTORSPORT" 

Rr.Kavajes, Nd, 223, H.42, Ap.2, Tirane, AL 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4 

(511) 41  aktivitete sportive (aktivitete automobilistike, gara me makina, ekspozim 

makinash)  

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/164 

(220)  12/02/2021 

(540)   

taxofit 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Klosterfrau Zürich AG 

Seestrasse 127, 8002 Zürich, Switzerland , CH 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 5  Medikamente dhe suplemente ushqimore.  
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(210)  AL/T/ 2021/171 

(220)  15/02/2021 

(540)   

LAGEVRIO 
 

(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 

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

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/172 

(220)  15/02/2021 

(540)   

FAKE OFF 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Agron Llaka 

Rruga Sami Frasheri, Kompleksi Nobis, Shkalla F, Apt. 15, Tirane, AL, AL 

(740) Agron Llaka 

Rruga Sami Frasheri, Kompleksi Nobis, Shkalla F, Apt. 15, Tirane, AL 

(511) 41  Prodhim programesh radio dhe televizive; spektakle; shkrim skenaresh; montazhe; 

programe televizioni (show) përfshirë monthazhin, prezantimin, xhirimet, regjinë dhe video 

grafika; online media; prezantimi i performancave live; prodhimi dhe publikimi i lajmeve 

online; sigurimi i publikimeve elektronike në internetit, që nuk mund të shkarkohen; ofrimi 

i videove on-line që nuk mund të shkarkohen; raportim fotografik; sigurimi i programeve 

televizive, të cilat nuk mund të shkarkohen, përmes shërbimeve të video-me-kërkesë; ofrimi 

i programeve televizive, të cilat nuk mund të shkarkohen, nëpërmjet shërbimeve me video-

me-kërkesë; ofrim informacioni dhe argëtimi përmes një uebfaqeje; shërbime edukimi dhe 

zbavitje.  
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(210)  AL/T/ 2021/173 

(220)  15/02/2021 

(540)   

ALPAZAR 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Agron Llaka 

Rruga Sami Frasheri, Kompleksi Nobis, Shkalla F, Apt. 15, Tirane, AL, AL 

(740) Agron Llaka 

Rruga Sami Frasheri, Kompleksi Nobis, Shkalla F, Apt. 15, Tirane, AL 

(511) 41  Prodhim programesh radio dhe televizive; spektakle; shkrim skenaresh; montazhe; 

programe televizioni (show) përfshirë monthazhin, prezantimin, xhirimet, regjinë dhe video 

grafika; online media; prezantimi i performancave live; prodhimi dhe publikimi i lajmeve 

online; sigurimi i publikimeve elektronike në internetit, që nuk mund të shkarkohen; ofrimi 

i videove on-line që nuk mund të shkarkohen; raportim fotografik; sigurimi i programeve 

televizive, të cilat nuk mund të shkarkohen, përmes shërbimeve të video-me-kërkesë; ofrimi 

i programeve televizive, të cilat nuk mund të shkarkohen, nëpërmjet shërbimeve me video-

me-kërkesë; ofrim informacioni dhe argëtimi përmes një uebfaqeje; shërbime edukimi dhe 

zbavitje.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/185 

(220)  17/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  
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(591)  bardhe dhe jeshile ne nuancen #3E6270 

(732)  LEDIA DERVISHI 

Njesia Bashkiake numër 3, Tiranë, AL 

(740) Brikena KASMI 

Rruga Brigada VIII, P.Lid, Kati V,Tiranë 

(511) 35  ndihmës në ndërmarrjen tregtare dhe vënien në punë; ndihmës në menaxhimin e 

cështjeve të biznesit apo funksioneve tregtare të një sipërmarrje industriale apo tregtare; 

shërbime të cilat kryhen nga njësi reklamimi dhe që kanë si qëllim ndërmarrjen e 

komunikimit për publikun, deklarimeve apo anullimeve me të gjitha mjetet e shpërndarjes 

dhe që lidhen me te gjithe llojet e mallrave dhe sherbimeve; reklamim, marketimin, dhe 

shërbime promocionale për shembull shpërndarjen e modeleve zhvillimin e konceptit të 

reklamimit, shkrimit dhe publikimin e teksteve; shërbime te PR; shërbime tregtare ndihmëse, 

punësimi i personelit, negocimi i kontratave të biznesit; analizimin e kostove të cmimit, 

shërbime të agjensive për import-export.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/186 

(220)  17/02/2021 

(540)   

REPARANDO 
(551) Marke figure/fjale 

(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  LEDIA DERVISHI 

Njësia Bashkiake numër 3, Tiranë, AL 

(740) Brikena KASMI 

Rruga Brigada VIII, P.Lid, Kati V,Tiranë 

(511) 3  Locione kremra kozmetike;Locione duarsh për qëllime kozmetike;Locione kundër 

diellit për qëllime kozmetike;Locione dushi për qëllime kozmetike;Locione dushi për 

qëllime kozmetike;Locione trupi për qëllime kozmetik;Locione për reduktimin e celulitit për 

qëllime kozmetike;Locione mbrojtëse ndaj diellit për qëllime kozmetike;Locione pas diellit 

(plazhit) për qëllime kozmetike;Locione maskë trupi për qëllime kozmetike;Qumësht fytyre 

dhe locione për qëllime kozmetike;Locione fytyre dhe trupi për qëllime kozmetike;Locione 

për përkujdesje fytyre dhe trupi për qëllime kozmetike;Locione tonifikuese për fytyrën, 

trupin dhe duart për qëllime kozmetike;Kremra, vajra, locione, sprucues, lapsa dhe balsam 

për qëllime kozmetike;Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës;Preparate kozmetike për 

përkujdesjen dhe trajtimin e lëkurës;Kremra kozmetike për fytyrën;Kremra masazhues për 

fytyrën;Krem kozmetik për duart;Krem nate;Krem rigjenerues për përdorim kozmetik;Krem 

për mbrojtje nga dielli;Krem trupi;Krem pastrues;Përgatitje kozmetike;Kozmetika 

organike;Kozmetika multifunksionale;Hidratues  
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(210)  AL/T/ 2021/188 

(220)  17/02/2021 

(540)   

MERIDIEM 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  LEDIA DERVISHI 

Njësia Bashkiake numër 3, Tiranë, AL 

(740) Brikena KASMI 

Rruga Brigada VIII, P.Lid, Kati V,Tiranë 

(511) 3  Locione kremra kozmetike;Locione duarsh për qëllime kozmetike; 

Locione kundër diellit për qëllime kozmetike; 

Locione dushi për qëllime kozmetike; 

Locione dushi për qëllime kozmetike; 

Locione trupi për qëllime kozmetik; 

Locione për reduktimin e celulitit për qëllime kozmetike; 

Locione mbrojtëse ndaj diellit për qëllime kozmetike; 

Locione pas diellit (plazhit) për qëllime kozmetike; 

Locione maskë trupi për qëllime kozmetike; 

Qumësht fytyre dhe locione për qëllime kozmetike; 

Locione fytyre dhe trupi për qëllime kozmetike; 

Locione për përkujdesje fytyre dhe trupi për qëllime kozmetike; 

Locione tonifikuese për fytyrën, trupin dhe duart për qëllime kozmetike; 

Kremra, vajra, locione, sprucues, lapsa dhe balsam për qëllime kozmetike; 

Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; 

Preparate kozmetike për përkujdesjen dhe trajtimin e lëkurës; 

Kremra kozmetike për fytyrën; 

Kremra masazhues për fytyrën; 

Krem kozmetik për duart; 

Krem nate; 

Krem rigjenerues për përdorim kozmetik; 

Krem për mbrojtje nga dielli; 

Krem trupi; 

Krem pastrues; 

Përgatitje kozmetike; 

Kozmetika organike; 

Kozmetika multifunksionale; 

Hidratues  
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(210)  AL/T/ 2021/192 

(220)  18/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; e bardhë; e kaltër; e kuqe; vishnje 

(732)  WORLD OF BIBI Doo 

Londonska no. 19-9, 1000 Shkup, Republika e Maqedonise se Veriut, MK 

(740) RENATA LEKA 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, kodi postar 1019 Tiranë 

(511) 16  Letra dhe kartona; materiale te shtypura; materiale per lidhjen e librave; fotografi; 

materiale udhezuese dhe mesimore; broshura; libra; letra; libra per ngjyrosje; libra komik; 

pankarta letre ose kartoni.  

25  Veshje, kepuce, veshje per koken; pizhame; kemisha; fronte per kemisha; çorape; veshje 

sportive.  

28  Lojera dhe lodra; zbukurime per pemen e Krishtlindjes; karta bingo; kukulla; lojra; 

tullumbaca per festa; lojera sallonesh; letra per te luajtur/letra bixhozi; lodra prej pelushi; 

kukulla prej pelushi; lodra; video lojrash me leve; automjete prej lodre.  

38  Sherbime telekomunikacioni; transmetimi i te dhenave; transmetimi televiziv; 

transmetimi i skedareve dixhitale; transmetimi i kartolinave uruese ne internet; transmetimi 

i videove sipas kerkeses.  

41  Arsimi; ofrimi i trajnimeve; argetim; aktivitete sportive dhe kulturore; akademi [arsim]; 

sherbime arsimi te ofruara nga shkollat;  sherbime argetimi; prodhim filmi, perveç filmave 

reklamues; botimi ne internet i librave dhe revistave elektronike; çerdhe; organizim festash 

[argetim]; prodhimi i programeve radiotelevizive; prodhimi i muzikes; prezantimi i 

emisioneve; ofrimi i informacioneve ne fushen e arsimit;  ofrimi i videove ne internet, te 

pashkarkueshme;  ofrimi i programeve televizive, te pashkarkueshme, permes sherbimeve 

sipas kerkeses; publikimi i librave; publikimi i teksteve, te ndryshme nga tekstet publicitare; 

shkrimi i skenarit, te ndryshme nga shkrimi per qellime reklamimi; shkrimi i skenarit te 

filmave/programeve televizive ose video lojrave; pergatitja e titrave;  mesimdhenie; argetim 

televiziv; prodhime teatrore; dhenia me qira e lodrave; shkrimi i teksteve; seance mesimore 

dhe instruksione (tutoring).  
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(210)  AL/T/ 2021/195 

(220)  18/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Apartments 

(591)  kafe; jeshile e erret;jeshile e çelet; gri e erret; gri e lehte 

(732)  GENER 2 sh.p.k. 

Rr. "Papa Gjon Pali i II-te", ABA Business Center, Kati 7-te, AL 

(740) Silva Xhelili 

Rr. ''Papa Gjon Pali i II-te'', ABA Business Center, Kati 7-te 

(511) 36  Sherbime ne fushen e imobiliareve, sherbime ne administrimin e objekteve 

ndertimore, shitja dhe dhenia me qera e objekteve.  

37  Ndertim i rezidencave, riparim, sherbime instalimi.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/199 

(220)  18/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 ) Super; Pharma  

(591)  jeshile; e gjelbër 

(732)  Express Pharma Shpk   

Durres Fushe Kruje LARUSHK Rruga "Larushk", Ndërtesë private 1 katëshe, DPE 2, Zona 

Kadastrale Nr. 2385, Numër Pasurie 140/48, Shqipqei ., AL 

(740) Vilson Duka 

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

(511) 35  Sherbime te shitjes me shumice dhe pakice ne dyqan, nepermjet internetit apo 

programeve televizive te produkteve si: preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe 

furnizime mjekësore, aparatura dhe materiale dentare, produkte dhe aparatura mjekesore dhe 

farmaceutike, ilace, produkte kozmetike, preparate sanitare per qellime mjekesore, ushqime 

dietike dhe substanca te pershtatshme per perdorim mjekesor dhe veterinar, ushqime per 

foshnja, dieta plotesuese per njerezit dhe kafshet; 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; 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; 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; hartimi i 

materialeve reklamuese; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të 

ngjarjeve sportive; marketing; demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim komercial 

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

organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/207 

(220)  22/02/2021 

(540)   

YUGEN 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH 

(740) Vjollca SHOMO 
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Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 34  Vaporizues me tel për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për tymosje; duhan, 

i papërpunuar ose i përpunuar; prodhime duhani, duke përfshirë puro, cigare, puro të vogla, 

duhan për përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, kretek; snus 

(burnot i lagësht); zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikuj duhanpirësish, 

duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe tavlla, 

llulla, aparate xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë; shkrepse; shkopinj duhani, prodhime 

duhani me qëllim për tu nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim për të nxehur 

cigaret ose duhanin për të lëshuar avull me përmbajtje nikotine për thithje; tretësira nikotine 

të lëngshme për tu përdorur në cigaret elektronike; pajisje elektronike për tymosje; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese për cigaret tradicionale; pajisje elektronike 

për thithjen e avullit që përmban nikotinë; pajisje që krijojnë avull me përdorim nga goja për 

tu përdorur nga duhanpirësit, produkte duhani dhe zëvendësuesa duhani; artikuj 

duhanpirësish për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje për produktet e lartpërmendura të 

përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove të nxehura si dhe për 

shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti cigaresh elektronike të rikarikueshme.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/208 

(220)  22/02/2021 

(540)   

NOOR 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH 

(740) Vjollca SHOMO 

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

(511) 34  Vaporizues me tel për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për tymosje; duhan, 

i papërpunuar ose i përpunuar; prodhime duhani, duke përfshirë puro, cigare, puro të vogla, 

duhan për përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, kretek; snus 

(burnot i lagësht); zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikuj duhanpirësish, 

duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe tavlla, 

llulla, aparate xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë; shkrepse; shkopinj duhani, prodhime 

duhani me qëllim për tu nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim për të nxehur 

cigaret ose duhanin për të lëshuar avull me përmbajtje nikotine për thithje; tretësira nikotine 

të lëngshme për tu përdorur në cigaret elektronike; pajisje elektronike për tymosje; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese për cigaret tradicionale; pajisje elektronike 

për thithjen e avullit që përmban nikotinë; pajisje që krijojnë avull me përdorim nga goja për 
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tu përdorur nga duhanpirësit, produkte duhani dhe zëvendësuesa duhani; artikuj 

duhanpirësish për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje për produktet e lartpërmendura të 

përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove të nxehura si dhe për 

shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti cigaresh elektronike të rikarikueshme.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/211 

(220)  22/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd. 

NO. 16, WEN SHA ROAD FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA, CN 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 30  Salcë soje; uthull; salcë ostrike [kondimente]; pastë me fasule soje [kondimente]; 

preparate për lidhjen e kremit të shllakut; glutamate monosodiumi që përdoren si përmirësues 

të shijes për ushqime; ketchup [salcë]; lloj ushqimi i përbërë nga përzierje erëzash të 

marinuara (chow-chow) [kondimente]; gluten i përgatitur si produkt ushqimor; erëza pikante; 

salcë soje me erëza (Chiyou); supë me erëza që përgatitet dhe shërbehet në tenxhere të nxehtë 

(hot pot); kondimente; salca; erëza; salca [kondimente]; lëng mishi; melmesë [kondimente]; 

kripë për gatim; sheqer i bardhë; sheqer kaf; sheqer i ngurtë i kristalizuar; sheqer në formë 

kubikësh; sheqer; preparate drithërash; oriz; miell i bardhë; makarona petë (noodles) të thata; 

makarona petë (noodles); makarona petë (noodles) të gatshme; oriz i gatshëm; ushqime të 

paketuara në kuti për vaktin e drekës (boxed lunches); ushqime që konsumohen midis 

vakteve (snack food) me bazë drithërash; ushqime që konsumohen midis vakteve (snack 

food) me bazë orizi; mjalt; niseshte për ushqime; pije me bazë çaji; bukë; maja; preparate 

aromatizuese për ushqime, përveçse vajra esenciale; preparate për zbutjen e mishit për 

qëllime shtëpiake; karamele; aromatizues për kafe; çaj; akuj të ngrënshëm.  
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(210)  AL/T/ 2021/212 

(220)  22/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd. 

NO. 16, WEN SHA ROAD FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA, CN 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 30  Salcë soje; uthull; salcë ostrike [kondimente]; pastë me fasule soje [kondimente]; 

preparate për lidhjen e kremit të shllakut; glutamate monosodiumi që përdoren si përmirësues 

të shijes për ushqime; ketchup [salcë]; lloj ushqimi i përbërë nga përzierje erëzash të 

marinuara (chow-chow) [kondimente]; gluten i përgatitur si produkt ushqimor; erëza pikante; 

salcë soje me erëza (Chiyou); supë me erëza që përgatitet dhe shërbehet në tenxhere të nxehtë 

(hot pot); kondimente; salca; erëza; salca [kondimente]; lëng mishi; melmesë [kondimente]; 

kripë për gatim; sheqer i bardhë; sheqer kaf; sheqer i ngurtë i kristalizuar; sheqer në formë 

kubikësh; sheqer; preparate drithërash; oriz; miell i bardhë; makarona petë (noodles) të thata; 

makarona petë (noodles); makarona petë (noodles) të gatshme; oriz i gatshëm; ushqime të 

paketuara në kuti për vaktin e drekës (boxed lunches); ushqime që konsumohen midis 

vakteve (snack food) me bazë drithërash; ushqime që konsumohen midis vakteve (snack 

food) me bazë orizi; mjalt; niseshte për ushqime; pije me bazë çaji; bukë; maja; preparate 

aromatizuese për ushqime, përveçse vajra esenciale; preparate për zbutjen e mishit për 

qëllime shtëpiake; karamele; aromatizues për kafe; çaj; akuj të ngrënshëm.  
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(210)  AL/T/ 2021/213 

(220)  22/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd. 

NO. 16, WEN SHA ROAD FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA, CN 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 30  Salcë soje; uthull; salcë ostrike [kondimente]; pastë me fasule soje [kondimente]; 

preparate për lidhjen e kremit të shllakut; glutamate monosodiumi që përdoren si përmirësues 

të shijes për ushqime; ketchup [salcë]; lloj ushqimi i përbërë nga përzierje erëzash të 

marinuara (chow-chow) [kondimente]; gluten i përgatitur si produkt ushqimor; erëza pikante; 

salcë soje me erëza (Chiyou); supë me erëza që përgatitet dhe shërbehet në tenxhere të nxehtë 

(hot pot); kondimente; salca; erëza; salca [kondimente]; lëng mishi; melmesë [kondimente]; 

kripë për gatim; sheqer i bardhë; sheqer kaf; sheqer i ngurtë i kristalizuar; sheqer në formë 

kubikësh; sheqer; preparate drithërash; oriz; miell i bardhë; makarona petë (noodles) të thata; 

makarona petë (noodles); makarona petë (noodles) të gatshme; oriz i gatshëm; ushqime të 

paketuara në kuti për vaktin e drekës (boxed lunches); ushqime që konsumohen midis 

vakteve (snack food) me bazë drithërash; ushqime që konsumohen midis vakteve (snack 

food) me bazë orizi; mjalt; niseshte për ushqime; pije me bazë çaji; bukë; maja; preparate 

aromatizuese për ushqime, përveçse vajra esenciale; preparate për zbutjen e mishit për 

qëllime shtëpiake; karamele; aromatizues për kafe; çaj; akuj të ngrënshëm.  
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(210)  AL/T/ 2021/214 

(220)  22/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd. 

NO. 16, WEN SHA ROAD FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA, CN 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 30  Salcë soje; uthull; salcë ostrike [kondimente]; pastë me fasule soje [kondimente]; 

preparate për lidhjen e kremit të shllakut; glutamate monosodiumi që përdoren si përmirësues 

të shijes për ushqime; ketchup [salcë]; lloj ushqimi i përbërë nga përzierje erëzash të 

marinuara (chow-chow) [kondimente]; gluten i përgatitur si produkt ushqimor; erëza pikante; 

salcë soje me erëza (Chiyou); supë me erëza që përgatitet dhe shërbehet në tenxhere të nxehtë 

(hot pot); kondimente; salca; erëza; salca [kondimente]; lëng mishi; melmesë [kondimente]; 

kripë për gatim; sheqer i bardhë; sheqer kaf; sheqer i ngurtë i kristalizuar; sheqer në formë 

kubikësh; sheqer; preparate drithërash; oriz; miell i bardhë; makarona petë (noodles) të thata; 

makarona petë (noodles); makarona petë (noodles) të gatshme; oriz i gatshëm; ushqime të 

paketuara në kuti për vaktin e drekës (boxed lunches); ushqime që konsumohen midis 

vakteve (snack food) me bazë drithërash; ushqime që konsumohen midis vakteve (snack 

food) me bazë orizi; mjalt; niseshte për ushqime; pije me bazë çaji; bukë; maja; preparate 

aromatizuese për ushqime, përveçse vajra esenciale; preparate për zbutjen e mishit për 

qëllime shtëpiake; karamele; aromatizues për kafe; çaj; akuj të ngrënshëm.   
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(210)  AL/T/ 2021/215 

(220)  22/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd. 

NO. 16, WEN SHA ROAD FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA, CN 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 30  Salcë soje; uthull; salcë ostrike [kondimente]; pastë me fasule soje [kondimente]; 

preparate për lidhjen e kremit të shllakut; glutamate monosodiumi që përdoren si përmirësues 

të shijes për ushqime; ketchup [salcë]; lloj ushqimi i përbërë nga përzierje erëzash të 

marinuara (chow-chow) [kondimente]; gluten i përgatitur si produkt ushqimor; erëza pikante; 

salcë soje me erëza (Chiyou); supë me erëza që përgatitet dhe shërbehet në tenxhere të nxehtë 

(hot pot); kondimente; salca; erëza; salca [kondimente]; lëng mishi; melmesë [kondimente]; 

kripë për gatim; sheqer i bardhë; sheqer kaf; sheqer i ngurtë i kristalizuar; sheqer në formë 

kubikësh; sheqer; preparate drithërash; oriz; miell i bardhë; makarona petë (noodles) të thata; 

makarona petë (noodles); makarona petë (noodles) të gatshme; oriz i gatshëm; ushqime të 

paketuara në kuti për vaktin e drekës (boxed lunches); ushqime që konsumohen midis 

vakteve (snack food) me bazë drithërash; ushqime që konsumohen midis vakteve (snack 

food) me bazë orizi; mjalt; niseshte për ushqime; pije me bazë çaji; bukë; maja; preparate 

aromatizuese për ushqime, përveçse vajra esenciale; preparate për zbutjen e mishit për 

qëllime shtëpiake; karamele; aromatizues për kafe; çaj; akuj të ngrënshëm.  
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(210)  AL/T/ 2021/217 

(220)  23/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Ne nje sfond te bardhe shkruhet me germa jo standarte fjala OSCAL. 

(732)  Shenzhen DOKE electronic co., LTD 

801, Building 3, 7th Industrial Zone, Yulv Community, Yutang Road, Guangming District, 

518000 Shenzen, Guangdong, China (CN), CN 

(740) Fatos  DEGA 

Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë 

(511) 9  telefona inteligjentë, telefona të lëvizshëm, telefona celularë, këllëfe mbrojtës për 

telefona inteligjentë, kabinete për altoparlantë, kufje, bateri të rikarikueshme, orë inteligjente, 

aparate projeksioni, karikues baterish, xhame mbrojtës për telefona inteligjentë, kompjutera 

tablet, programe kompjuterike të regjistruara, laptop të vegjël (notebook), aparate 

ndërkomunikuese, kompjutera laptop, mbrojtëse per kompjutera tablet, tastiera 

kompjuterike.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/219 

(220)  23/02/2021 

(540)   

TEREA TURQUOISE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Philip Morris Products S.A. 



 Buletini i Pronësisë Industriale  68 

  

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH 

(740) Vjollca SHOMO 

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

(511) 34  Vaporizues me tel për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për tymosje; duhan, 

i papërpunuar ose i përpunuar; prodhime duhani, duke përfshirë puro, cigare, puro të vogla, 

duhan për përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, kretek; snus 

(burnot i lagësht); zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikuj duhanpirësish, 

duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe tavlla, 

llulla, aparate xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë; shkrepse; shkopinj duhani, prodhime 

duhani me qëllim për tu nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim për të nxehur 

cigaret ose duhanin për të lëshuar avull me përmbajtje nikotine për thithje; tretësira nikotine 

të lëngshme për tu përdorur në cigaret elektronike; pajisje elektronike për tymosje; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese për cigaret tradicionale; pajisje elektronike 

për thithjen e avullit që përmban nikotinë; pajisje që krijojnë avull me përdorim nga goja për 

tu përdorur nga duhanpirësit, produkte duhani dhe zëvendësuesa duhani; artikuj 

duhanpirësish për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje për produktet e lartpërmendura të 

përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove të nxehura si dhe për 

shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti cigaresh elektronike të rikarikueshme.  

 

(210)  AL/T/ 2021/221 

(220)  23/02/2021 

(540)   

TEREA BRONZE 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH 

(740) Vjollca SHOMO 

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

(511) 34  Vaporizues me tel për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për tymosje; duhan, 

i papërpunuar ose i përpunuar; prodhime duhani, duke përfshirë puro, cigare, puro të vogla, 

duhan për përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, kretek; snus 

(burnot i lagësht); zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikuj duhanpirësish, 

duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe tavlla, 

llulla, aparate xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë; shkrepse; shkopinj duhani, prodhime 

duhani me qëllim për tu nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim për të nxehur 

cigaret ose duhanin për të lëshuar avull me përmbajtje nikotine për thithje; tretësira nikotine 

të lëngshme për tu përdorur në cigaret elektronike; pajisje elektronike për tymosje; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese për cigaret tradicionale; pajisje elektronike 

për thithjen e avullit që përmban nikotinë; pajisje që krijojnë avull me përdorim nga goja për 

tu përdorur nga duhanpirësit, produkte duhani dhe zëvendësuesa duhani; artikuj 
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duhanpirësish për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje për produktet e lartpërmendura të 

përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove të nxehura si dhe për 

shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti cigaresh elektronike të rikarikueshme.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/222 

(220)  23/02/2021 

(540)   

TEREA YELLOW 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.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.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/223 

(220)  23/02/2021 

(540)   

TEREA AMBER 
 

(551) Marke fjale 
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(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.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.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/225 

(220)  24/02/2021 

(540)   

Urimil 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  NATURPHARMA BULGARIA EOOD 

21 ''Yanko Sofliski volvoda'', Str., en.A 1164 Sofia, BULGARIA, BG 

(740) Aleksandra Meçaj 

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

(511) 5  preparate farmaceutike; suplemente ushqimore.  
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(210)  AL/T/ 2021/226 

(220)  24/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Blu e errët; Blu e hapur; E bardhë 

(732)  NO-AR SHPK 

Durres Sheshi Iliria, EGT Tower, Kati Nr.2, AL 

(740) Admir Lumani 

Rruga Sami Frasheri, Pallati 20, Shk.1, Ap.2 

(511) 37  Shërbime të ndërtimit;Shërbime të instalimit dhe të riparimit;Shërbime të nxjerres 

së mineraleve, Shërbime të shpimeve të burimeve të naftës dhe të gazit.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/227 

(220)  24/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  
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(591)  E zezë; Portokalli e lehtë; portokalli e errët; vishnje e lehtë; vishnje e errët; e kuqe; 

bezhë; kafe; ngjyrë ulliri; gri; e verdhë 

(732)  OPING'S SHPK 

Rruga Murat Toptani, Pedonale brenda Kalase se Tiranes , AL 

(740) ANTONIO SADIKU 

Rruga Murat Toptani, Pedonale brenda Kalase se Tiranes  

(511) 43  Sherbime restoranti;sherbime bari;sherbime kafeterie;sherbime kateringu me pije 

dhe ushqim;Sherbim hotelerie;rezervime hoteli;dhenie dhomash me qera te 

perkohshme;sherbime restoranti me vete sherbim;dhenie me qera e cadrave;sherbime te 

shtepive turistike;shërbime snack-bar(ushqime të vogla që jepen ndërmjet vaktit); 

Zbukurime tortash;sigurimi i mjediseve të kampingut;shërbimet e mensës;marrja me qira e 

karrigeve, tavolinave, tavolinave, enëve të qelqit;marrja me qira e aparateve për 

gatim;dekorimi i ushqimit;marrja me qira e shpërndarësve të ujit të pijshëm;ushqim dhe pije 

hotelierike;gdhendje në ushqim;shërbime të kampit për pushime;informacion dhe këshilla në 

lidhje me përgatitjen e vakteve;marrja me qira e dhomave të takimeve ;shërbimet e 

motelit;shërbime personale kuzhinierësh;shërbimet e pritjes për akomodim të përkohshëm 

[menaxhimi i mbërritjeve dhe nisjeve] ; marrja me qira e akomodimit të 

përkohshëm;rezervime të akomodimit të përkohshëm;marrja me qira e ndërtesave të 

transportueshme;  

 

(210)  AL/T/ 2021/234 

(220)  01/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)  

(526 )  

(591)  blu, e verdhe, e kuqe, jeshile, e bardhe. 

(732)  KLIN PRODUTOS INFANTIS LTDA 

Rua Saulo Wesley G. Peres,  769, Bairro Novo Parque São Vicente, Virigui, São Paulo, 

Brazil. CEP: 16200-319, BR 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

(511) 25  këpucë, këpucë, pantallona, sandale, atlete dhe çorape  
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(210)  AL/T/ 2021/245 

(220)  02/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) boxing night, gold arena, by vigan group 

(591)  ngjyre floriri, ngjyre e zeze. 

(732)  Vigan Group 

Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika, Ndr.43, Tirane, AL 

(740) Albana Laknori  

         

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

 

(511) 35  Reklamim; konsulence per menaxhim biznesi; sherbime konsulence per 

administrim biznesi; konsulence persa i takon strategjive te reklamimit dhe komunikimit,  

kerkime marketingu,  sherbime komunikimi te inkorporuara; sherbime agjensie 

import-exporti,  shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit që kanë të bëjnë me përputhjen e 

investitorëve privatë të mundshëm me sipërmarrësit që kanë nevojë për fonde; 

negocimi i kontratave të biznesit për të tjerët; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve 

tregtare për palët e treta;shërbimet  tregu inteligjente.  
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(210)  AL/T/ 2021/248 

(220)  02/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PIZZERI & SEAFOOD RESTAURANT 

(591)  blu; mustarde; e bardhë 

(732)  Jorgo Prifti 

Shetitorja Taulantia, lagjia 1, Durrës, AL 

(740) Jorgo Prifti 

Shetitorja Taulantia, lagjia 1, Durrës 

(511) 43  Shërbim restoranti;Shërbime bari;Shërbime kafeterie;Shërbime kafe;Shërbime 

kateringu të ushqimeve dhe pijeve;Shërbime të ofrimit të ushqimeve me 

vetëshërbim;Shërbime të ofrimit të ushqimeve që konsumohen midis vakteve (snack-bar).  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/253 

(220)  03/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   
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(526 )  

(591)  E bardhe; portokalli. 

(732)  Eugen Skermo 

Ferma e Bletëve "MORAVA" Rr.Nacionale Korçë- Kapshticë, Km. 6, Plase, Korçë, AL 

(740) Eugen Skermo 

Ferma e Bletëve "MORAVA" Rr.Nacionale Korçë- Kapshticë, Km. 6, Plase, Korçë 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi; kos, djathë; gjalpë, vezë; fruta të thata, fruta të 

kristalizuara / fruta të ngrira; Fruta të konservuara, të thara e të gatuara dhe perime;mish; 

peshk, shpendë shtëpiake dhe mish gjahu (i gatshëm);koncentrate mishi; xhelatina (pelte), 

marmalata; vajra të ngrënshëm (ushqimore) dhe yndyrna.  

30  Kafe;çaj;kakao oriz;  kafe artificiale;tapiokë dhe sago;miell dhe preparate të bëra nga 

drithërat;pasta dhe ëmbëlsira;karamele;sheqer;mjaltë, melasë;maja;pluhur-

pjekjeje;kripë;mustardë;uthull, salcë;pasta;aroma;akull;dekorative për ëmbëlsira (karamele); 

sherbet.  

31  Lëndë të para dhe Produkte të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, hortikulturore dhe 

pyjore; drithëra dhe fara të papërpunuara ; fruta dhe perime të freskëta, bimë të freskëta; bimë 

dhe lule natyrore; fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për kafshët; 

malt.  

32  Birra; ujëra  minerale dhe të gazuara; pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash, 

shurupet dhe gatitjet e tjera për prodhimin e pijeve freskuese, pije energjike.  

33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës).  

35  Reklamimi mallrave dhe shërbimeve të shitjes së ushqimeve dhe pijeve nëpërmjet 

mediave televizive, radiofonike; gazetave; revistave; Internetit; mediave online, rrjeteve 

sociale; menaxhim biznesi, organizim dhe administrim biznesi; funksionet e zyrës; shitje e 

mallrave ushqimore me shumicë dhe pakicë.  

43  Shërbime të dekorimit të ushqimit; shërbime të skulpturave ushqimore;  dhënie me qira 

e shpërndarësve të ujit të pijshëm; shërbimet e kampit të pushimeve; katering i ushqimeve 

dhe pijeve; rezervime hoteliere; shërbimet hoteliere; informacion dhe këshilla në lidhje me 

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

personale të kuzhinierit; shërbime pritëse për akomodim të përkohshëm (menaxhimi i 

mbërritjeve dhe nisjeve); shërbime restoranti ; shërbimet e shtëpisë për pension; shërbime 

restoranti të vetë-shërbimit ;  shërbime të snack-barit; dhënie  me qira dhomash për  

akomodim të përkohshëm; rezervime për akomodim të  përkohshëm;  dhënia me qira e 

tendave;  shërbime shtëpiake turistike; dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme  për 

akomodim të përkohshëm; shërbime të hotelerisë, akomodimit të përkohshëm dhe të 

përgatitjes së ushqimeve të tipit agroturizëm.  
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(210)  AL/T/ 2021/254 

(220)  03/03/2021 

(540)   

CORMEUM 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Rudina Dembacaj 

Rruga "Llazi Miho", nr.5, Misto Mame, Tirane, AL 

(740) Markela Idrizi 

Rruga "Llazi Miho", nr.5, Misto Mame, Tirane 

(511) 43  Sherbime bari, sherbime hotelerie, ushqim dhe pije hotelerie, sherbime restoranti, 

sherbime kafeneje, ushqim dhe pije katering, sherbim mense, sherbim i ushqimeve te shpejta, 

sherbime kampi.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/255 

(220)  04/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E kuqe; e verdhe; e zeze; roze; portokalli; e gjelber; e kalter; gri; lejla; bezhe. 

(732)  Kostaq Zhonga 

Rr. "Ymer Kurti" nr. 7, Sheshi Willson, Tiranë, AL 

(740) Kostaq Zhonga 

Rr. "Ymer Kurti" nr. 7, Sheshi Willson, Tiranë 

(511) 16  Libra; revista; materiale të shtypura.  

41  Organizimi i programeve televizive;  organizimi i programeve kulturore argëtuese në 

mediat online, shërbime të arsimimit ; shërbime të edukimit.  
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(210)  AL/T/ 2021/257 

(220)  04/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 ) M&Sillosi, FOOD INDUSTRY; NATYRAL, Formulë Speciale 

(591)  e blertë; jeshile; e bardhë 

(732)  Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, Virgin Islands (VI), VI 

(740) Gazmir ISAKAJ 

Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22, Hyrja 17, Ap 28, Tiranë, Shqipëri  

(511) 31  Lëndë ushqimore dhe ushqim për kafshët e fermave; artikuj ushqimorë për 

largimin/ndarjen nga gjiri të kafshëve të fermës; përgatitje për majmëri për kafshët e fermave; 

drithëra dhe vakt për konsum të kafshëve.  

35  Shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe dyqaneve me shumicë të lidhura me shitjen e 

fertilizuesve dhe produkteve ushqimore për kafshët; dyqan me pakicë në internet dhe 

shërbime të shitjes me shumicë në internet lidhur me shitjen e fertilizuseve dhe ushqimeve 

për kafshët.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/258 

(220)  04/03/2021 

(540)   

FARMISA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   
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(732)  Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, Virgin Islands (VI), VI 

(740) Gazmir ISAKAJ 

Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22, Hyrja 17, Ap 28, Tiranë, Shqipëri  

(511) 31  Lëndë ushqimore dhe ushqim për kafshët e fermave; artikuj ushqimorë për 

largimin/ndarjen nga gjiri të kafshëve të fermës; përgatitje për majmëri për kafshët e fermave; 

drithëra dhe vakt për konsum të kafshëve.  

35  Shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe dyqaneve me shumicë të lidhura me shitjen e 

fertilizuesve dhe produkteve ushqimore për kafshët; dyqan me pakicë në internet dhe 

shërbime të shitjes me shumicë në internet lidhur me shitjen e fertilizuseve dhe ushqimeve 

për kafshët.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/266 

(220)  04/03/2021 

(540)   

VYDNECT 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive 

(300)  018305830  11/09/2020  EM 

(526 )  

(591)   

(732)  SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive 18370 Swiftwater Pennsylvania, US 

(740) Vjollca SHOMO 

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

(511) 5  Vaksina  
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(210)  AL/T/ 2021/271 

(220)  04/03/2021 

(540)   

Shqipful 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Shqip 

(591)   

(732)  Alban Selami 

Rr Bajram Curri; Njësia Administrative Nr. 4; 0000; Tiranë., AL 

(740) Daniel Kordhoni 

Njesia 2, Rruga Kadri Hazis Hoxha, Ndertesa 20, Hyrja 2, Ap4 

(511) 14  Bizhuteri; Bizhuteri me gurë artificialë [bizhuteri me porosi]; Byzylykë [bizhuteri]; 

Diamante; Figurina [statujëza] prej metali të çmuar; Kapëse kollaresh; Karfica zbukuruese; 

Kupa prej metali te cmuar; Medalione [bizhuteri]; Monedha; Pjata tavoline prej metali te 

cmuar; Punime artistike prej metali të çmuar; Statuja prej metali të çmuar; Suvenire bakri; 

Tabaka prej metali te cmuar; Varëse qafe [bizhuteri]; Vathë;  

25  Veshje; Dorashka; Fanella për sporte; Funde; Geta; Jelekë; Kanatjere; Kapele; Triko; 

Këmisha; Këpucë; Kostume; Kravata; Pallto; Komplete për bebe [veshje]; Pantallona; 

Pantofla; Pulovra; Shalle; Të brendshme; Veshje lëkure; Veshje plazhi; Çorape.  

35  Administrim dhe menaxhim te rrjetit te marketeve ushqimore; Shërbime me shumicë dhe 

pakicë në lidhje me pajisjet shtëpiake elektronike; Menaxhimi i biznesit për dyqane; 

Administrimi i punëve të biznesit të dyqaneve me pakicë; Shërbime dyqanesh me pakicë në 

internet në lidhje me veshjet, ushqimet dhe elektroshtëpiaket; Shërbime dyqanesh me pakicë 

në internet në lidhje me produktet kozmetike dhe të bukurisë;  

Funksionimi afarist i qendrave tregtare për të tjerët; Informacion dhe këshilla tregtare për 

konsumatorët [dyqani i këshillës së konsumatorit]; Publicitet; Marketing; Reklama tregtare 

në television; Reklama tregtare në radio; Reklamim në Internet nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterash; Sigurimi i një treg online për blerësit dhe shitësit të mallrave dhe shërbimeve; 

Shërbime për qëllime reklamash; Reklamime me anë të postës; Demonstrimi i mallrave; 

Fatura; Përpilim informacioni në sisteme të dhënash kompjuterike; Organizimi i panaireve 

tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; Prodhimi i filmave të reklamës; Dhënie me qira 

e hapësirës së reklamimit;   
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(210)  AL/T/ 2021/272 

(220)  04/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Shqip 

(591)   

(732)  Alban Selami 

Rr Bajram Curri; Njësia Administrative Nr. 4; 0000; Tiranë., AL 

(740) Daniel Kordhoni 

Njesia 2, Rruga Kadri Hazis Hoxha, Ndertesa 20, Hyrja 2, Ap4 

(511) 14  Bizhuteri; Bizhuteri me gurë artificialë [bizhuteri me porosi]; Byzylykë [bizhuteri]; 

Diamante; Figurina [statujëza] prej metali të çmuar; Kapëse kollaresh; Karfica zbukuruese; 

Kupa prej metali te cmuar; Medalione [bizhuteri]; Monedha; Pjata tavoline prej metali te 

cmuar; Punime artistike prej metali të çmuar; Statuja prej metali të çmuar; Suvenire bakri; 

Tabaka prej metali te cmuar; Varëse qafe [bizhuteri]; Vathë;  

25  Veshje; Dorashka; Fanella për sporte; Funde; Geta; Jelekë; Kanatjere; Kapele; Triko; 

Këmisha; Këpucë; Kostume; Kravata; Pallto; Komplete për bebe [veshje]; Pantallona; 

Pantofla; Pulovra; Shalle; Të brendshme; Veshje lëkure; Veshje plazhi; Çorape.  

35  Administrim dhe menaxhim te rrjetit te marketeve ushqimore; Shërbime me shumicë dhe 

pakicë në lidhje me pajisjet shtëpiake elektronike; Menaxhimi i biznesit për dyqane; 

Administrimi i punëve të biznesit të dyqaneve me pakicë; Shërbime dyqanesh me pakicë në 

internet në lidhje me veshjet, ushqimet dhe elektroshtëpiaket; Shërbime dyqanesh me pakicë 

në internet në lidhje me produktet kozmetike dhe të bukurisë;  

Funksionimi afarist i qendrave tregtare për të tjerët; Informacion dhe këshilla tregtare për 

konsumatorët [dyqani i këshillës së konsumatorit]; Publicitet; Marketing; Reklama tregtare 

në television; Reklama tregtare në radio; Reklamim në Internet nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterash; Sigurimi i një treg online për blerësit dhe shitësit të mallrave dhe shërbimeve; 

Shërbime për qëllime reklamash; Reklamime me anë të postës; Demonstrimi i mallrave; 

Fatura; Përpilim informacioni në sisteme të dhënash kompjuterike; Organizimi i panaireve 

tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; Prodhimi i filmave të reklamës; Dhënie me qira 

e hapësirës së reklamimit;   
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(210)  AL/T/ 2021/275 

(220)  08/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhe, e zeze, e kuqe 

(732)  Kristiana Filip 

Rr. Thoma Huaja, 02330303, Nd.87, H.1; Korce 7001, AL 

(740) Kristiana Filip 

Rr. Thoma Huaja, 02330303, Nd.87, H.1; Korce 7001 

(511) 45  Shërbime ligjore për përgatitjen e dokumentave; shërbime për zgjidhjen alternative 

të konflikteve; konsulencë për pronësinë intelektuale; kërkim ligjor; shërbime ligjore 

avokatie  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/282 

(220)  10/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 ) BY MR. 

(591)  E kuqe; e verdhe; e bardhe; e arte (gold). 

(732)  IGLI LLAMBIRI 

RR MINE PEZA, P.212, SH.2, AP.10, TIRANE, AL 

(740) ELVIN NURIU 

BLV GJERGJ FISHTA, NR 16, KT 2, TIRANE 

(511) 43  VETE SHERBIM, SNACK-BAR, SHERBIM BARI, SHERBIM KAFETERIE, 

USHQIM DHE PIJE KATERING, DEKORIM USHQIMI.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/295 

(220)  12/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E bardhe dhe e verdhe e florinjte. 

(732)  INFINITY INVESTMENT SHA 

Njesia Administrative Nr. 5, Rruga Brigada VIII, Ndertesa Nr. 6, Hyrja 7, Apartamenti 1, 

1019,Tirane Shqiperi, AL 

(740) Galinija Gjoni 

Rruga ''Pjetër Bogdani'', Ap Teuta 8-1 Tiranë, Shqipëri 

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

konsulencë 

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

përfundimi i 

transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimi i kontratave të biznesit për të tjerët. 

Reklamat; 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë dhe pakicë, 

posacërisht të: 

produkteve higjienike dhe kozmetike; preparateve mjeksore dhe veterinare; aparateve për 

ndriçim dhe 

ngrohje; letrës dhe kartonit; prodhimeve ushqimore; pijeve alkoolike dhe joalkoolike; aparate 

dhe enë 

për amvisëri; prodhime tekstili; veshje dhe veshmbathje; prodhime për automjete dhe 

mirëmbajtjen e 

tyre; material dhe vegla për ndërtimtari.  
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36  Sherbimet e te gjitha institucionet bankare, ose institucioneve te lidhura me to sic 

jane; agjentet e kembimeve valutore ose sherbimet e rakordimit financiar; rakordimi, 

financiar/pale qendore e rakordimit financiar; menaxhimi financiar i rimbursimit te pagesave 

per te tjeret; sherbime financiare.   

39   Transporti;paketimi dhe magazinimi i mallrave;organizim udhëtimiShërbime të 

transportit të 

mallrave dhe udhëtarëve;shërbime të paketimit dhe magazinimit të mallrave; rezervime 

udhëtimi.  

41  Shërbime të siguruara nga kazinotë, kazinotë e lojrave të fatit dhe kazinotë 

elektronike;menaxhimi dhe vënia në punë e ambienteve të lojrave, sallave të 

lojrave;kazinove dhe kazinove për lojra;argëtim;sigurimi i shërbimeve të kazinosë 

(basteve);sigurimi i sherbimeve arcade për kënaqësi;lojra me baste;informacione për 

argëtimin dhe shërbimeve të kazinosë (basteve);organizimi i konkurseve e kampionateve 

për lojrat e fatit dhe lojrat;shërbime të lojrave të kazinove të lëvizshme;ofrimi i lojrave te 

fatit dhe kazinosë online në një rrjet kompjuterik;shërbime të lojrave të fatit të 

aksesueshëm nëpërmjet rrjetit telefonik e internetit. Edukim, organizim aktivitetesh, 

ekspozita kulturore për qëllime edukative, shërbime biblioteke, publikim librash, publikime 

elektronike librash dhe gazetash, publikim dhe shkrim tekstesh shkollore;aktivitete sportive, 

aktivitete kulturore,aktivitete edukative, organizimi dhe mbajtja e konferencave shkencore, 

përkthime. akademi [edukim];organizimi dhe zhvillimi i kolegiumeve;organizimi dhe 

zhvillimi 

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

edukative dhe kulturore;transferim i njohurime [trajnime] organizimi dhe zhvillimi i 

seminareve;publikimi i librave;organizimi dhe drejtimi i simpoziumeve;publikimi i teksteve 

te 

ndryshme nga tekstet publicitare,  Planifikim festash per zbavitje;Sherbime 

zbavitjeje;Sherbime orkestre;Organizim ballosh.  

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

naftës; hartimi 

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

brendshëme; dizajn i 

brendshëm; auditimit të energjisë; Inxhinieri; sondazhe gjeologjike; hulumtim gjeologjik; 

dizajn i arteve 

grafike; dizajn industrial; mbikëqyrja e tokës; informacion meteorologjik; kërkimi i naftës; 

sondazhe në 

fushën e naftës; dizajn paketimi; kërkime në fushën e mbrojtjes së mjedisit; kërkime 

shkencore; kërkime 

teknike; kryerjen e studimeve teknike të projektit; konsulencë teknologjike; planifikime 

urbane; 

eksplorime nënujore; konsulencë për teknologjinë e telekomunikacionit; programim 

kompjuterik; 

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

softuer 

kompjuterik; konsulencë për teknologjinë kompjuterike; konsulencë për sigurinë 

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

e faqeve të 

internetit për të tjerët; krijimin dhe dizanjimin i indekseve të informacionit të internetit për 

të tjerët 

[shërbimet e teknologjisë informative]; konsulencë për sigurimin e të dhënave; shërbime të 

enkriptimit 

të të dhënave; magazinim elektronik të të dhënave; teknologji informacioni [IT] konsulence; 

instalim i 

programeve kompjuterike; konsulencë për siguri në internet; mirëmbajtjen e softuerit 

kompjuterik; 

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

sistemeve 

kompjuterike për të zbuluar prishjet; shërbime laboratorike shkencore; konsulencë për 

dizajnimin e 

faqeve te internetit; qiradhenie e njehsorëve për regjistrimin e konsumit të energjisë.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe akomodimin , Shërbim bar;Shërbim 

kafene;Shërbime 

snack-bar.  

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

sallon 

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

avull etj) 

dhe/ose sauna; Banjo; sallon bukurie; Masazhe.  

45  Sherbime ligjore. Shërbime sigurimi për mbrojtjen e pasurisë dhe të individëve  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/359 

(220)  01/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Residencë 
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(591)  kafe; ngjyre nud (mish e shplare); ngjyre çokollate; RGB 225, 191, 150; RGB 132, 91, 

54; RGB 109, 75, 44 

(732)  Iluminatum Residence Shpk 

Njesia Administrative Petrele, Ndertesa ne zonen kadastrale 2735, Nr. Pasurie 207/13 

Tirane, Petrele, AL, AL 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi, Shkalla 1, zyra nr.9 

(511) 43  Sherbim Restoranti  
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       MARKA TË  REGJISTRUARA 
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(210)  AL/T/ 2017/240 

(540)  Goldcafe Minas  

(732)  DROGA KOLINSKA DOOEL Skopje 

Šar Planina No. 6,1000 Skopje, Republic of Macedonia, MK 

(151)  19/04/2021 

(180)  06/03/2027 

(111)  21622 

(300)   

(510)  30, 

(526)  easy open; 100g; café; ®; МЕШАНИЦА НА ПЕЦЕНО МЕЛЕНО КАФЕ. 

(591)  -e zezë; e kuqe; e verdhë; e artë; kafe e erët; kafe e çelur. 

(740) Vladimir NIKA 

Bul. Gj.Fishta Pall.1 Jeshil prane Shallvareve, Kati 6, Ap. 16, Tirane 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2017/682 

(540)  StreamOn 

(732)  Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, Bonn 53113, Germany, DE 

(151)  15/04/2021 

(180)  01/08/2027 

(111)  21591 

(300)  30 2017 002 628.5  03/02/2017  DE 

(510)  9, 35, 38, 41  42, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar LOLOCI 

Rr. "Dëshmorët e 4 Shkurtit", Pall.1/2, Kati 1, Tiranë 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/463 

(540)  RXQUEST 

(732)  Sailun Group co. Ltd 

No.588, Maoshan Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong, China, CN 

(151)  19/04/2021 

(180)  15/05/2029 

(111)  21619 

(300)   

(510)  12, 
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(526)   

(591)  -E zezë 

(740) Albana Laknori  

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/796 

(540)  ONE BUSINESS 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A. 

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

(151)  09/02/2021 

(180)  11/09/2029 

(111)  21439 

(300)   

(510)  38, 

(526)  BUSINESS 

(591)  - 

(740) Erion Xhepa 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/863 

(540)  BNT ELECTRONICS 

(732)  BNT Electronics shpk 

Bulevardi Zhan D'Ark, Ndertesa 32, Hyrja 16, Kati 2, Apartamenti 1, Tirane, AL 

(151)  19/04/2021 

(180)  26/09/2029 

(111)  21624 

(300)   

(510)  42  44, 

(526)  ELECTRONICS 

(591)  -R:35; G:69; B:114 

R:5; G:4; B:71 

(740) Jovan Bojdani 

Bulevardi Zhan D'Ark, Ndertesa 32, Hyrja 16, Kati 2, Apartamenti 1, Tirane 
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(210)  AL/T/ 2019/940 

(540)  OREO 

(732)  Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, 07936 East Hanover, New Jersey, United States, US 

(151)  19/04/2021 

(180)  22/10/2029 

(111)  21617 

(300)   

(510)  29  30, 

(526)   

(591)  -Blu; e bardhë 

(740) Krenar Loloçi 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1042 

(540)  AlbSolution YOUR BUSINESS PARTNER 

(732)  ALBSOLUTION SHPK 

Kompleksi Tirana Industrial Park, Kapanon 27, AL 

(151)  16/04/2021 

(180)  25/11/2029 

(111)  21595 

(300)   

(510)  35, 

(526)  Alb; YOUR BUSINESS PARTNER. 

(591)  -E ZEZE; JESHILE 

(740) MARTENA TERVOLI 

Rruga Komuna e Parisit, Kompleksi Kika, shkalla 6, Kati 1,Tirane 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/176 

(540)  Lulebore Bistro 

(732)  Afërdita Barova 

Lagjia Salo Halili, Rruga Zog I-rë, AL 

(151)  02/04/2021 

(180)  02/03/2030 

(111)  21546 

(300)   

(510)  40  43, 
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(526)  Bistro 

(591)  -bardhë; e zezë 

(740) Afërdita Barova 

Lagjia Salo Halili, Rruga Zog I-rë 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/193 

(540)  OFF-WHITE 

(732)  OFF-WHITE LLC 

360 Hamilton Ave., #100 White Plains, NY 10601, US 

(151)  19/04/2021 

(180)  06/03/2030 

(111)  21618 

(300)   

(510)  3, 9, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 27  35, 

(526)   

(591)  - 

(740) Evis Jani 

 Rruga. Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/240 

(540)  Quickboard 

(732)  Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (US), US 

(151)  19/04/2021 

(180)  25/02/2025 

(111)  21621 

(300)  65298  25/08/2014  JM 

(510)  9, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C, Nr.21/1, Tirane 
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(210)  AL/T/ 2020/263 

(540)  SUREPAL 

(732)  Novartis AG 

4002 Basel, Switzerland, CH 

(151)  16/04/2021 

(180)  09/04/2030 

(111)  21597 

(300)   

(510)  5  10, 

(526)   

(591)  - 

(740) Ardit Loloci 

Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/291 

(540)  GRILL MEISTER 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG  

Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE 

(151)  21/04/2021 

(180)  16/04/2030 

(111)  21627 

(300)   

(510)  3, 4, 6, 8, 11, 16, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 35  41, 

(526)  GRILL  

(591)  -e zezë; e bardhë; portokalli, e verdhë 

(740) Krenar Loloçi 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/308 

(540)  ΕΡΜΗΣ GOLD 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG  

Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE 

(151)  19/04/2021 

(180)  16/04/2030 

(111)  21620 

(300)   

(510)  32, 
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(526)  GOLD 

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/310 

(540)  του χασάπη 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG  

Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE 

(151)  19/04/2021 

(180)  16/04/2030 

(111)  21613 

(300)   

(510)  29, 

(526)  του χασάπη 

(591)  -e zezë; e bardhë 

(740) Krenar Loloçi 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/415 

(540)   

(732)  Fidentia Sh.a Broker Sigurimesh 

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

2408/1, AL 

(151)  19/04/2021 

(180)  01/06/2030 

(111)  21623 

(300)   

(510)  36, 

(526)   

(591)  -portokalli ; nuance e te kuqes  

(740) ANXHELA KOSTA 

Rr "Bajram Curri", Godina "Agimi", Hyrja nr.2, Apt. 25, Tiranë 
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(210)  AL/T/ 2020/416 

(540)  MySig by Fidentia Insurance Brokers 

(732)  Fidentia Sh.a Broker Sigurimesh 

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

2408/1, AL 

(151)  07/04/2021 

(180)  01/06/2030 

(111)  21557 

(300)   

(510)  36, 

(526)  Insurance Brokers 

(591)  - 

(740) ANXHELA KOSTA 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/472 

(540)  ORTHO ALB OTHOPEDIC CENTER HARUN ILJAZI 

(732)  ARIANIT ILJAZI 

RRUGA '' HAXHI H.DALLIU, PALL G 2, AP 2, TIRANE, AL 

(151)  19/04/2021 

(180)  12/06/2030 

(111)  21599 

(300)   

(510)  10, 

(526)  ORTHO ALB OTHOPEDIC CENTER 

(591)  -turkeze; Amaranth; e zezë 

(740) ARIANIT ILJAZI 

RRUGA '' HAXHI H.DALLIU, PALL G 2, AP 2, TIRANE 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/506 

(540)  Mapo On-Line 

(732)  Eurolab Internacional Grup Shpk 

Vlorë Vlorë VLORË Rajoni 5, Lagjja "Lirim", Rruga "Demokracia", AL 

(151)  21/04/2021 

(180)  23/06/2030 

(111)  21630 

(300)   
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(510)  30, 32, 33, 35, 39  43, 

(526)  On-Line 

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/532 

(540)  sisa Qumësht, Djathë, Kos e më shumë 

(732)  PRONATYRA TREG SHPK 

Rruga e Barrikadave Nr. 11, Qendra Tregtare ''Galeria e Tiranës'', Kati II, NjA.9, TIRANË., 

AL 

(151)  19/04/2021 

(180)  01/07/2030 

(111)  21598 

(300)   

(510)  29, 

(526)  Qumësht, Djathë, Kos e më shumë 

(591)  -E zezë; e katër; e bardhë; gri; kafe; portokalli; e verdhë; e kuqe; e gjelbër 

(740) JONALD AGOLLI 

Rruga e Barrikadave Nr. 11, Qendra Tregtare ''Galeria e Tiranës'', Kati II, NjA.9, TIRANË. 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/569 

(540)  City Fitness Club 

(732)  Xhilda Kasmi 

Rruga Urani Pano, Pallati i Ri, Bodrum, Tirane, AL 

(151)  21/04/2021 

(180)  16/07/2030 

(111)  21626 

(300)   

(510)  41, 

(526)  Fitness 

(591)  -e zezë 

(740) Pjerina Zorba 

Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, Ap.19, 2 D2 familjare 
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(210)  AL/T/ 2020/581 

(540)  PETAL 

(732)  GERIS sh.p.k. 

Autostrada Tiranë – Durrës, km. 20, Xhafzotaj, Durrës, Shqipëri, AL 

(151)  02/04/2021 

(180)  21/07/2030 

(111)  21545 

(300)   

(510)  3  16, 

(526)   

(591)  -magenta; e bardhë; e verdhë; e gjelbër; e zezë 

(740) Sokol Duraj 

Autostrada Tiranë – Durrës, km. 20, Xhafzotaj, Durrës, Shqipëri 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/589 

(540)  WEIGHT WATCHERS 

(732)  WW International, Inc. 

675 Avenue of the Americas, New York, NY 10010,  U.S.A., US 

(151)  16/04/2021 

(180)  24/07/2030 

(111)  21593 

(300)   

(510)  9, 16, 41  44, 

(526)  WEIGHT 

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/590 

(540)  Yldon Media Group 

(732)  "Yldon Media Group" sh.p.k 

Rruga: '' Aleksander Moisiu'', Nr.76/1, Ish Kinostudio, (prane TV Ora News) Tiranë, AL 

(151)  21/04/2021 

(180)  24/07/2030 

(111)  21632 

(300)   

(510)  41, 
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(526)  Media Group 

(591)  - 

(740) Blerina Hoxha 

Rruga '' Aleksander Moisiu'', Nr.76/1, Ish Kinostudio, (prane TV Ora News) Tiranë 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/591 

(540)  YLDON MEDIA GROUP 

(732)  "Yldon Media Group" sh.p.k 

Rruga: '' Aleksander Moisiu'', Nr.76/1, Ish Kinostudio, (prane TV Ora News) Tiranë, AL 

(151)  21/04/2021 

(180)  24/07/2030 

(111)  21631 

(300)   

(510)  41, 

(526)  MEDIA GROUP 

(591)  -E zezë; argjend 

(740) Blerina Hoxha 

Rruga '' Aleksander Moisiu'', Nr.76/1, Ish Kinostudio, (prane TV Ora News) Tiranë 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/595 

(540)  Forao Maria 

(732)  ENGINEERING DESIGN PROTOTYPE 

Rezidenca Imperial, Lagjia Pavaresia, Bulevardi Ismail Qemali, Pallati Anakonda, Kulla 1, 

Kati 2, Dyqani 32, Vlore., AL 

(151)  19/04/2021 

(180)  27/07/2030 

(111)  21612 

(300)   

(510)  18  25, 

(526)   

(591)  -Lejla dhe jeshile 

(740) Stela Vero 

Rr.Elbasanit, Pll. Fratari, Shk.1, Kati 6, Ap.27. Tiranë 
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(210)  AL/T/ 2020/603 

(540)  HALLS. 

(732)  Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Ave 07936 East Hanover New Jersey United States , US 

(151)  07/04/2021 

(180)  28/07/2030 

(111)  21560 

(300)  2020/047770; 2020/04771  26/02/2020  ZA 

(510)  5  30, 

(526)   

(591)  -Blu e çelët; blu e errët; e bardhë 

(740) Krenar LOLOÇI 

Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/612 

(540)  shelby 

(732)  Arbër Sinani 

Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Mihal Duri, Pallati 60, Shkalla 4, Apartamenti 26, AL 

(151)  19/04/2021 

(180)  03/08/2030 

(111)  21610 

(300)   

(510)  43, 

(526)   

(591)  - 

(740) Roland Caushaj 

Rruga "Mihal Duri" Pall.58, Shk.1, Ap.14, Tirane 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/614 

(540)  TOPO CHICO 

(732)  The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza Atlanta, Georgia 30313 United States , US 

(151)  19/04/2021 

(180)  03/08/2030 

(111)  21615 

(300)  UK00003497528  05/06/2020  UK 

(510)  33, 
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(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/638 

(540)   

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(151)  08/04/2021 

(180)  13/08/2030 

(111)  21574 

(300)  35047  16/06/2020  AD 

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/664 

(540)  DEXCOM ONE 

(732)  Dexcom, Inc. 

6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121, United States, US 

(151)  19/04/2021 

(180)  18/08/2030 

(111)  21614 

(300)   

(510)  10, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. C, Nr.2/1, Tirane 
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(210)  AL/T/ 2020/683 

(540)  Trailblazing J.P. MAGAZINE JPHOSPITALITY.EU 

(732)  Jose Agostinho Rodrigues Pinto 

Rr.Sami Frasheri, Ap. 30, Njesia Bashkiake nr.5, Tirane, AL 

(151)  02/04/2021 

(180)  28/08/2030 

(111)  21547 

(300)   

(510)  35, 

(526)  Nuk kerkohet mbrojtje per fjalet Magazine dhe Hospitality.EU vecmas. 

(591)  -e kuqe; blu; bojëqielli; Pantone 206 C; Pantone 284 C; Pantone Reflex Blue C 

(740) Shpati Hoxha 

Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, kati 4, Njesia Administrative nr.2, Tiranë, Shqipëri 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/703 

(540)  Diamond MIELL NGA GRURE I FORTE MIELL PREMIUM 100 Miell i 

Cilesise se Pare 25 kg  

(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)  07/04/2021 

(180)  03/09/2030 

(111)  21555 

(300)   

(510)  30, 

(526)  MIELL NGA GRURE I FORTE; MIELL PREMIUM 100; Miell i Cilesise se Pare; 

25 kg; disa kalli gruri; nje pec qe terholl petet; nje sasin me miell; disa kokrra gruri 

(591)  -vishnje; e kuqe; e bardhë; e kaltër; blu; bezhë;  

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/704 

(540)  Diamond miell gruri tip 00 Ideal për gatim Top quality 1 kg 

(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)  07/04/2021 
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(180)  03/09/2030 

(111)  21554 

(300)   

(510)  30, 

(526)  miell gruri; tip 00; Ideal për gatim; cilësi të lartë; 1 kg; nje tas me miell; 3 veze; nje 

pec; luge prej druri;  

(591)  -vishnje; e bardhë; portokalli; 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/ 2020/705 

(540)  Diamond MIELL GRURI Tip.00 Ideal per pica Cilesi e Garantuar 25 kg 

(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)  07/04/2021 

(180)  03/09/2030 

(111)  21552 

(300)   

(510)  30, 

(526)  MIELL GRURI; Tip.00; Ideal per pica; Cilesi e Garantuar; 25 kg; pamjen e nje pice 

(591)  -vishnje; e bardhë; e kuqe; kafe; jeshile; e verdhë; 

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/706 

(540)  Diamond MIELL GRURI Tip.00 Ideal per pica Top Quality 1 Kg  

(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)  08/04/2021 

(180)  03/09/2030 

(111)  21568 

(300)   

(510)  30, 

(526)  MIELL GRURI Tip.00 Ideal per pica Cilësi të larte 1 Kg, Top Quality, pamja e nje 

pice 
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(591)  -vishnje; e bardhë; portokalli; e kuqe; kafe; jeshile; e verdhë 

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/707 

(540)  Diamond MIELL GRURI  Tip.00 Ideal per peta Cilesi e Garantuar 25 Kg  

(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)  07/04/2021 

(180)  03/09/2030 

(111)  21559 

(300)   

(510)  30, 

(526)  MIELL GRURI;  Tip.00; Ideal per peta; Cilesi e Garantuar; 25 Kg; pamjen e nje pete; 

pamjen e nje peci  

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

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/708 

(540)  Diamond MIELL GRURI Tip.00 Ideal per peta Top Quality 1 Kg 

(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)  08/04/2021 

(180)  03/09/2030 

(111)  21564 

(300)   

(510)  30, 

(526)  Diamond MIELL GRURI Tip.00 Ideal per peta Cilësi te lartë 1 Kg; pamja e nje pete; 

pamja e nje peci 

(591)  -vishnje; e bardhë; portokalli; bezhë; kafe 

(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/ 2020/711 

(540)  Diamond, Vlere ne familjen tuaj, PASTA, PENNE RIGATE, N 27, MAKARONA 

me SEMOLA NGA GRURE I FORTE, PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO, 

QUALITA,  500g 

(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)  07/04/2021 

(180)  03/09/2030 

(111)  21553 

(300)   

(510)  30, 

(526)   Vlere ne familjen tuaj, PASTA, PENNE RIGATE, N 27, MAKARONA me SEMOLA 

NGA GRURE I FORTE, PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO, QUALITA,  500g; 

kenaqesia e shijes 

(591)  -vishnje; e bardhë; blu; portokalli; ngjyrë floriri(gold); gri 

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/712 

(540)  LEDISMILE Medical Aesthetic & Spa 

(732)  LEDI MEDSPA SH.P.K 

Njësia nr.5, Rruga Irfan Tomini, Pallati ALFA nr.16, Hyrja 1, Ap. nr.6. Tiranë, AL 

(151)  02/04/2021 

(180)  04/09/2030 

(111)  21549 

(300)   

(510)  44, 

(526)  Smile, Medical, Aesthetic & Spa 

(591)  -bezhë; gri 

(740) Irena Kita 

Brigada e VIII, nr.18, Tiranë 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/713 

(540)  LEDI SMILE Making art with your 

(732)  ENKELEJDA SPAHIU P.F 

Njësia nr.5, Rruga Irfan Tomini, Pallati ALFA nr.16, Hyrja 4, kati 1,  Ap. nr.1 Tiranë, AL 
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(151)  02/04/2021 

(180)  04/09/2030 

(111)  21548 

(300)   

(510)  44, 

(526)  Smile 

(591)  -vishnje; blu 

(740) Irena Kita 

Brigada e VIII, nr.18, Tiranë 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/716 

(540)  Booty Lab The art end science of body shape 

(732)  Mirkena Nikolli 

Tirane, Njesia bashkiake nr.5, Rruga Nikolla Tupe, pall 15/3, shkalla 1, kati 1., AL 

(151)  07/04/2021 

(180)  09/09/2030 

(111)  21558 

(300)   

(510)  41, 

(526)   Lab 

(591)  -e bardhë; gri; blu e hapur 

(740) Mirkena Nikolli 

Tirane, Njesia bashkiake nr.5, Rruga Nikolla Tupe, pall 15/3, shkalla 1, kati 1. 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/718 

(540)  BE FREE FROM IT 

(732)  ELDORADO LUBONJA 

BLV.BAJRAM CURRI, PALL 25/2. SHK.2, AP.10, TIRANE, AL 

(151)  19/04/2021 

(180)  09/09/2030 

(111)  21616 

(300)   

(510)  41  44, 

(526)   

(591)  -Ngjyrë ari 

(740) ELDORADO LUBONJA 

BLV.BAJRAM CURRI, PALL 25/2. SHK.2, AP.10, TIRANE 
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(210)  AL/T/ 2020/724 

(540)   

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH 

(151)  08/04/2021 

(180)  11/09/2030 

(111)  21572 

(300)  34915  14/04/2020  AD 

(510)  34, 

(526)   

(591)  -e zezë; e bardhë 

(740) Vjollca SHOMO 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/725 

(540)   

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH 

(151)  08/04/2021 

(180)  11/09/2030 

(111)  21573 

(300)  34916  14/04/2020  AD 

(510)  34, 

(526)   

(591)  -e zezë; e bardhë 

(740) Vjollca SHOMO 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/726 

(540)   

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH 

(151)  16/04/2021 

(180)  11/09/2030 

(111)  21594 

(300)  34917  14/04/2020  AD 

(510)  34, 
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(526)   

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) Vjollca SHOMO 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/740 

(540)  esaconsult 

(732)  Kastriot Jahaj 

Rruga Rrapo Hekali, Nd.37, H.7, Ap 12, Farkë, Selitë, Tiranë, AL 

(151)  19/04/2021 

(180)  17/09/2030 

(111)  21604 

(300)   

(510)  35, 

(526)  consult 

(591)  -e verdhë; gri; e bardhë 

(740) Gazmir Isakaj 

Rruga "Petro Nini Luarasi", Ndertesa 22, hyrja 17, ap.28, Tirane 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/742 

(540)  newsmile 

(732)  Juliana Çaushi 

Rruga Muhamet Deliu, Pallati i firmës Besa Konstruksion, Kati 1, Dajt, Tiranë, AL 

(151)  19/04/2021 

(180)  17/09/2030 

(111)  21605 

(300)   

(510)  10  44, 

(526)  new 

(591)  -e verdhe; portokalli; jeshile; e bardhë 

(740) Gazmir Isakaj 

Rruga "Petro Nini Luarasi", Ndërtesa 22, hyrja 17, ap.28, Tiranë 
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(210)  AL/T/ 2020/748 

(540)   

(732)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA, US 

(151)  07/04/2021 

(180)  17/09/2030 

(111)  21561 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/751 

(540)  BASIC UNLIMITED 

(732)  ONE TELECOMMUNICATIONS SH.A. 

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

(151)  09/04/2021 

(180)  18/09/2030 

(111)  21575 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa   

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/755 

(540)  ONE ADVANCED UNLIMITED 

(732)  ONE TELECOMMUNICATIONS SH.A. 

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

(151)  09/04/2021 

(180)  18/09/2030 

(111)  21582 

(300)   
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(510)  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa   

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/756 

(540)  ONE MORE UNLIMITED 

(732)  ONE TELECOMMUNICATIONS SH.A. 

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

(151)  09/04/2021 

(180)  18/09/2030 

(111)  21576 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa   

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/759 

(540)  ONE UNLIMITED 

(732)  ONE TELECOMMUNICATIONS SH.A. 

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

(151)  09/04/2021 

(180)  18/09/2030 

(111)  21583 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa   

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri 
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(210)  AL/T/ 2020/761 

(540)  ADVANCED UNLIMITED 

(732)  ONE TELECOMMUNICATIONS SH.A. 

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

(151)  09/04/2021 

(180)  18/09/2030 

(111)  21579 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa   

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/762 

(540)  ONE PRO UNLIMITED 

(732)  ONE TELECOMMUNICATIONS SH.A. 

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

(151)  09/04/2021 

(180)  18/09/2030 

(111)  21578 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa   

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/763 

(540)  ONE MORE 

(732)  ONE TELECOMMUNICATIONS SH.A. 

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

(151)  09/04/2021 

(180)  18/09/2030 

(111)  21581 

(300)   

(510)  38, 
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(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa   

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/764 

(540)  ONE PRO 

(732)  ONE TELECOMMUNICATIONS SH.A. 

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

(151)  09/04/2021 

(180)  18/09/2030 

(111)  21580 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa   

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/765 

(540)  PRO UNLIMITED 

(732)  ONE TELECOMMUNICATIONS SH.A. 

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

(151)  09/04/2021 

(180)  18/09/2030 

(111)  21577 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa   

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri 
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(210)  AL/T/ 2020/769 

(540)  L LIONS INTERNATIONAL 

(732)  The International Association of Lions Clubs   

300 W. 22nd Street  , Oak Brook, Illinois  60523, United States of America, US 

(151)  08/04/2021 

(180)  18/09/2030 

(111)  21566 

(300)   

(510)  36, 

(526)  INTERNATIONAL 

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/770 

(540)  SNOB 

(732)  ANABEL SHPK 

RR BRIGADA VIII, TIRANE, AL 

(151)  07/04/2021 

(180)  21/09/2030 

(111)  21550 

(300)   

(510)  35  41, 

(526)   

(591)  - 

(740) Lavdie Tako 

Rruga Mihal Grameno nr.147, Tirane 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/774 

(540)  intel 

(732)  INTEL CORPORATION 

2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 95052, United States , US 

(151)  08/04/2021 

(180)  21/09/2030 

(111)  21562 

(300)   
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(510)  9  42, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/787 

(540)  Vëllezërit Salillari S 

(732)  VELLEZERIT SALILLARI 

KORCE Rruga Korçe-Tirane, km i I majtas, Zona Kadastrale nr.8564, nr.pasurie 22/13, AL 

(151)  19/04/2021 

(180)  24/09/2030 

(111)  21611 

(300)   

(510)  35, 

(526)   

(591)  -blu; e kaltër; e bardhë 

(740) Jani Salillari 

KORCE Rruga Korçe-Tirane, km i I majtas, Zona Kadastrale nr.8564, nr.pasurie 22/13 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/801 

(540)  APD Albania Parcel Distribution 

(732)  ALBANIAN PARCEL DISTRIBUTION  

Tirane, Njesia Bashkiake Nr.9, Rruga Karl Gega, Nr5/2, AL 

(151)  08/04/2021 

(180)  01/10/2030 

(111)  21565 

(300)   

(510)  35  39, 

(526)  Albania; Parcel; Distribution 

(591)  -e verdhë; e zezë 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1 
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(210)  AL/T/ 2020/802 

(540)  TOYOTA BZ2 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, JP 

(151)  19/04/2021 

(180)  02/10/2030 

(111)  21600 

(300)   

(510)  12, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/813 

(540)  Pronatyra Treg 

(732)  PRONATYRA TREG SHPK 

Rruga e Barrikadave Nr. 11, Qendra Tregtare ''Galeria e Tiranës'', Kati II, NjA.9, TIRANË., 

AL 

(151)  08/04/2021 

(180)  05/10/2030 

(111)  21571 

(300)   

(510)  35, 36, 37  39, 

(526)  Treg 

(591)  -e gjelbër; e gjelbër e hapur; e bardhë 

(740) JONALD AGOLLI 

Rruga e Barrikadave Nr. 11, Qendra Tregtare ''Galeria e Tiranës'', Kati II, NjA.9, TIRANË. 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/815 

(540)  Maple Bear CANADIAN ELEMENTARY SCHOOL 

(732)  Maple Bear Global Schools Ltd 

1430 Terrace Avenue, North, Vancouver, V7R1B4, Kanada, CA 

(151)  02/04/2021 

(180)  05/10/2030 
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(111)  21543 

(300)   

(510)  41, 

(526)  CANADIAN ELEMENTARY SCHOOL 

(591)  -e kuqe e errët; e kuqe e çelët; e bardhë; e zezë 

(740) Blerta NESHO 

Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6, Tiranë, Shqiperi. 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/816 

(540)  Maple Bear CANADIAN HIGH SCHOOL 

(732)  Maple Bear Global Schools Ltd 

1430 Terrace Avenue, North, Vancouver, V7R1B4, Kanada, CA 

(151)  02/04/2021 

(180)  05/10/2030 

(111)  21544 

(300)   

(510)  41, 

(526)  CANADIAN HIGH SCHOOL 

(591)  -e kuqe e errët; e kuqe e celët; e bardhë; e zezë 

(740) Blerta Nesho 

Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6, Tiranë 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/818 

(540)  Maple Bear 

(732)  Maple Bear Global Schools Ltd 

1430 Terrace Avenue, North, Vancouver, V7R1B4, Kanada, CA 

(151)  08/04/2021 

(180)  05/10/2030 

(111)  21569 

(300)   

(510)  41, 

(526)   

(591)  - 

(740) Blerta Nesho 

Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6, Tiranë 
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(210)  AL/T/ 2020/820 

(540)  CIBINQO 

(732)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US 

(151)  19/04/2021 

(180)  05/10/2030 

(111)  21609 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/844 

(540)  TIRONA AUTOKTONE SHOQNIA 

(732)  Lindita Coku 

Rruga '' Faik Trenova'', P/10. Ap.1, kati i pare, Tirane, AL 

(151)  15/04/2021 

(180)  13/10/2030 

(111)  21589 

(300)   

(510)  35  41, 

(526)  TIRONA AUTOKTONE SHOQNIA; 20-20 

(591)  -Ngjyrat kafe; jeshile; bojeqielli; gri; kafe; e verdhe 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/845 

(540)  Nutrigreen future in nutrition 

(732)  NUTRIGREEN 

Vlore, Sarande, Lagjia nr.1, Rruga Gjergj Araniti, AL 

(151)  21/04/2021 

(180)  14/10/2030 

(111)  21628 

(300)   
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(510)  1, 

(526)  future 

(591)  -jeshile; kafe 

(740) Agim Llazi 

Rruga Emin Duraku pll 6/1 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/847 

(540)  Gjuetaret e Thesarit 

(732)  SILVER TOPALLI 

TIRANE Njesia Administrative nr.9, Rruga Muzaket, Ndertesa 16, Hyrja 3, 1016., AL 

(151)  19/04/2021 

(180)  14/10/2030 

(111)  21606 

(300)   

(510)  41, 

(526)   

(591)  -kafe; e gjelbër 

(740) Gentiana Geci 

TIRANE Njesia Administrative nr.9, Rruga Muzaket, Ndertesa 16, Hyrja 3, 1016. 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/848 

(540)  gjejevetë 

(732)  Market Hub Shpk 

Rruga Ymer Kurti, Zk 8270, vol 30, faqe 38, NP5/314+1-2, Tirane-Shqiperi, AL 

(151)  19/04/2021 

(180)  15/10/2030 

(111)  21607 

(300)   

(510)  35, 

(526)   

(591)  -blu; e bardhë 

(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/ 2020/849 

(540)  MONTRELUX RESORT & CASINO 

(732)  MONTRELUX SHPK 

Qendra Turistike, Mali i Moravës, nr.1, Drenovë, Korçë, AL 

(151)  19/04/2021 

(180)  15/10/2030 

(111)  21625 

(300)   

(510)  41  43, 

(526)  RESORT & CASINO 

(591)  -e bardë; blu; mustard 

(740) MORENO MALEVI 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/854 

(540)  Maester Chef 

(732)  Salillari Food Albania Shpk  

Rruga e Arbërit, Magazina Nr. 4, Ish Ndërrmarrja Fruta - Perime Nr. 2, Regjistri Hipotekor 

Nr. 5120, Tufine, Tirane - Shqiperi., AL 

(151)  07/04/2021 

(180)  16/10/2030 

(111)  21556 

(300)   

(510)  29, 30  35, 

(526)  Chef 

(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/ 2020/856 

(540)  Vlera Art 

(732)  VLERA AL SHPK  

Bulevardi " Nazmi Rrushiti", Zk. 2932, Nr. pasurie 1/15, Diber Peshkopi – Shqiperi., AL 

(151)  07/04/2021 

(180)  20/10/2030 

(111)  21551 

(300)   
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(510)  35, 

(526)  Vlera Art 

(591)  -e kuqe; e zeze 

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/857 

(540)  sheqer pikant 

(732)  SHEQER PIKANT SHPK  

Rruga "Parku i Madh", nr.pasurie 2/362, vol 3, fq 43, ne zonën kadastrale 8280, Tirane – 

Shqiperi., AL 

(151)  08/04/2021 

(180)  20/10/2030 

(111)  21563 

(300)   

(510)  43, 

(526)   

(591)  -e kuqe; e zeze 

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/862 

(540)  DPA 

(732)  DREJTORIA E PERGJITHSHME E AKREDITIMIT 

RRUGA E DURRESIT, NR.27, TIRANE, AL 

(151)  08/04/2021 

(180)  20/10/2030 

(111)  21570 

(300)   

(510)  42, 

(526)   

(591)  -e zeze; e kuqe; gri e hapur; gri e mbyllur; sfondi i bardhe 

(740) BLERINA QAZIMI 

RRUGA YMER KURTI, TIRANE, ND.8 H.3, Ap.25. TIRANE 
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(210)  AL/T/ 2020/869 

(540)  CLIMAZONE REON 2020 

(732)  Reon 2020 Shpk 

Lagjja 1 Maji, Rruga Sazani, Objekt 10 katesh Ndertimi FI2009, kati 1, Vlore - Shqiperi., 

AL 

(151)  15/04/2021 

(180)  22/10/2030 

(111)  21590 

(300)   

(510)  35  37, 

(526)  CLIMA; 2020 

(591)  -e bardhë; e zezë; e gjelbër; portokalli; e kaltër; 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/ 2020/874 

(540)  VITREVIT 

(732)  AMK SRL 

Viale Regina Giovanna 37, Milano 20129, IT 

(151)  19/04/2021 

(180)  23/10/2030 

(111)  21601 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/875 

(540)  VOMIX 

(732)  AMK SRL 

Viale Regina Giovanna 37, Milano 20129, IT 

(151)  19/04/2021 

(180)  23/10/2030 

(111)  21603 

(300)   
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(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/884 

(540)  Uji Bjeshka 

(732)  ACQUA PRIMA SHPK 

Dajt Lanabregas, Ndërtesë 1 katëshe pranë Xhamisë, Fshati Lanabregas, Komuna Dajt, 

Tiranë, AL 

(151)  08/04/2021 

(180)  26/10/2030 

(111)  21567 

(300)   

(510)  32, 

(526)  UJE MINERAL NATYRAL 

(591)  -E bardhe, e gjelber, jeshile 

(740) Bibë Pjetërgjoka 

Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, Pallati Nr.1, Kati 1  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/902 

(540)  HEETS DIMENSIONS NENA 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH 

(151)  16/04/2021 

(180)  29/10/2030 

(111)  21596 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(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/ 2020/906 

(540)  DO SOMETHING WONDERFUL 

(732)  INTEL CORPORATION 

2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California, 95052        , US 

(151)  15/04/2021 

(180)  02/11/2030 

(111)  21592 

(300)  80466  22/05/2020  JM 

(510)  9  42, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/916 

(540)  LEKLI PHARMA 

(732)  LEKLI  

Blv.Bajram Curri, Nd.172, H.8, 1010 Tirane, AL 

(151)  19/04/2021 

(180)  06/11/2030 

(111)  21602 

(300)   

(510)  5  35, 

(526)  PHARMA 

(591)  -JESHILE E HAPUR; JESHILE E MBYLLUR; E BARDHË 7480U; 7726 U 

(740) Enxhi Konini 

Tirane, Blv.Bajram Curri, Nd.172, H.8, 1010 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/919 

(540)  Biote 

(732)  COMMERCEE CORP SHPK  

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, Dyqani Nr.11, 

Tirane – Shqiperi., AL 

(151)  19/04/2021 

(180)  06/11/2030 

(111)  21608 
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(300)   

(510)  20, 24  35, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/923 

(540)  ADI MARKET ALBANIA DISCOUNT 

(732)  ALDI-AG Shpk 

Njesia bashkiake nr.4, Rruga Metush Luli, Nr.4, Godina 4 kateshe 2 (dy) Kate +(plus) 

bodrum, perball Shkolles se Bashkuar. Tirane. Shqiperia, AL 

(151)  21/04/2021 

(180)  09/11/2030 

(111)  21629 

(300)   

(510)  35, 

(526)  MARKET; ALBANIA; DISCOUNT 

(591)  -e kuqe; e bardhë 

(740) Galinija Gjoni 

Rruga  Pjeter BOGDANI'' TIRANE, SHQIPERIA 
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           MARKA TE RIPUBLIKUARA 
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(210)  AL/T/ 2020/299 

(220)  16/04/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e gjelbërt; e bardhë; 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG  

Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 32- maja birre 
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     REFUZIM  FORMAL  MARKA 
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( 210 )  AL/T/ 2019/1082 

(540)   

 

 
( 732 )  Smart Management shpk 

Lagja 13, Rruga "Agavëve", Plazh, Durrës, AL 

( 591 )  -blu 

( 740 ) Fisnik Gjinali 

Lagja 5, Rruga "Anton Xanoni", Pallati Junghans, Ap.14 

( 511 )  

 


