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

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

5

HR
CU
CY
CZ
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GD
GT
GN
GW
GY
HT
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT
JM
JP
JO

Buletini i Pronësisë Industriale

Kazakhstan / Kazakistani
Kenya / Kenia
Kiribati / Kiribati
Korea / Korea
Kyrguzstan / Kirgistan
Kwait / Kuvaiti
Laos / Laosi
Latvia / Letonia
Lebanon / Libani
Lesotho / Lesoto
Liberia / Liberia
Macau / Makau
Madagascar / Madagaskari
Malawi / Malavi
Malaysia / Malaizia
Maldives / Maldives
Mali / Mali
Malta / Malta
Marshall Islands / Ishujt Marshall
Mauritania / Mauritania
Mauritius / Mauritius
Mexico / Meksika
Monaco / Monako
Mongalia / Mongolia
Montserrat / Montserrati
Morocco / Maroku
Mozambique / Mozambiku
Myanmar / Myanmar
Namibia / Namibia
Nauru / Nauru
Nepal / Nepal
Netherlands / Hollanda
Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze
New Zealand / Zelanda e Re
Nicaragua / Nikaragua
Niger / Nigeri
Nigeria / Nigeria
Norway / Norvegjia
Oman / Omani
Pakistan / Pakistani
Palau / Palau
Panama / Panamaja
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re
Paraguay / Paraguai
Peru / Peruja
Philippines / Filipine
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KZ
KE
KI
KR
KG
KW
LA
LV
LB
LS
LR
MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MR
MU
MX
MC
MN
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO
OM
PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
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Poland / Polonia
Portugal / Portugalia
Qatar / Katari
Republik Of Moldova / Republika e Moldavise
Romania / Rumania
Russian Federation/Federata Ruse
Rwanda / Ruanda
Saint Helena / Shen Helena
Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis
Saint Lucia / Shen Lucia
Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet
Samoa / Samoa
San Marino / San Marino
Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe
Saudi Arabia / Arabia Saudite
Senagal / Senegali
Seychelles / Sejshellet
Sierra Leone / Sierra Leone
Singapore / Singapori
Slovakia / Sllovakia
Slovenia / Sllovenia
Solomon Islans / Ishujt Solomone
Somalia / Somalia
South Africa / Afrika e Jugut
Spain / Spanja
Sri Lanka / Sri Lanka
Sudan / Sudani
Suriname / Surinami
Swaziland / Shvacilandi
Sweden / Suedia
Switzerland / Zvicra
Syria / Siria
Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda
Togo / Togo
Tonga / Tonga
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako
Tinisia / Tunizia
Turkey / Turqia
Turkmenistan / Turkmenistani
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko
Tuvalu / Tuvalu
Uganda / Uganda
Ukraine / Ukraina
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe
United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar
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PL
PT
QA
MD
RO
RU
RW
SH
KN
LC
VC
WS
SM
ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
TW
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
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United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise
United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes
Uruguay / Uruguai
Uzbekistan / Uzbekistani
Vanuatu / Vanuatu
Vatican / Vatikani
Venezuela / Venezuela
Vietnam / Vietnami
Virgin Islands / Ishujt Virxhin
Yemen / Jemeni
Yugoslavia / Jugosllavia
Zaire / Zaireja
Zambia / Zambia
Zimbabwe / Zimbabve
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TZ
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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(210) AL/T/ 2019/461
(540) RXMOTION
(732) Sailun Group co. Ltd
No.588, Maoshan Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong, China, CN
(151) 29/04/2021
(180) 15/05/2029
(111) 21675
(300)
(510) 12,
(526)
(591) (740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, Apt.36, Dajt,Tirane.

(210) AL/T/ 2019/462
(540) RXFROST
(732) Sailun Group co. Ltd
No.588, Maoshan Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong, China, CN
(151) 29/04/2021
(180) 15/05/2029
(111) 21686
(300)
(510) 12,
(526)
(591) (740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, Apt.36, Dajt,Tirane.

(210) AL/T/ 2019/990
(540) Clean World Professional
(732) Clean World Professional
Dajt Linze, Rruga Sotir Caci, Ndertesa perballe karburant Imperium, Zk. 2460, Tirane, AL
(151) 29/04/2021
(180) 05/11/2029
(111) 21696
(300)
(510) 35 37,
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(526) Professional; Clean
(591) -e gjelber; e bardhe; jeshile
(740) Fran Radaçi
Dajt Linze, Rruga Sotir Caci, Ndertesa perballe karburant Imperium, Zk. 2460, Tirane

(210) AL/T/ 2019/1088
(540) TIRANA TRIATHLON
(732) DEBORAH KECI
RRUGA ''MUJO ULQINAKU', PALLATI 24, SHKALLA 8, KATI 7, TIRANE, AL
(151) 04/05/2021
(180) 18/12/2029
(111) 21697
(300)
(510) 41,
(526) TIRANA; TRIATHLON
(591) -e bardhe; e zezë; jeshile; bojëqielli; e verdhë
(740) DEBORAH KECI
RRUGA ''MUJO ULQINAKU', PALLATI 24, SHKALLA 8, KATI 7, TIRANE

(210) AL/T/ 2019/1132
(540) Alehandro Distribution Wine & Spirits
(732) Alehandro Distribuzione
Tirane, Baldushk, Nr pasurie 2/17, AL
(151) 29/04/2021
(180) 30/12/2029
(111) 21692
(300)
(510) 33,
(526) Distribution Wine & Spirits
(591) -e zezë
(740) Stela Uruci
RR.GJON BUZUK 94/1, NJESIA 8, TIRANE

11
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(210) AL/T/ 2020/205
(540) Tirana Connectivity Forum
(732) Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim
Rr. Milto Tutulani, Nd. 6, Hyrja 8/ 3 & 4, TIRANË, 1019, AL
(151) 07/05/2021
(180) 10/03/2030
(111) 21719
(300)
(510) 41,
(526) Tirana, Forum
(591) (740) Lorela Marku
Rr. Milto Tutulani, Nd. 6, Hyrja 8/ 3 & 4, TIRANË

(210) AL/T/ 2020/342
(540) PEMLA Living foods
(732) Pemla shpk
Rruga Siri Kodra, Zona kadastrale nr.8340, numer pasurie 9/257, 1017, Tirane, AL
(151) 29/04/2021
(180) 07/05/2030
(111) 21683
(300)
(510) 40,
(526) living foods
(591) -bardhë; jeshile; e zezë;
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pall. Ndregjoni, Kati.6, Ap.36, Linze, Tirane

(210) AL/T/ 2020/355
(540) Bleta Shafran
(732) Bleta Shafran
Fshati Gurre, Njesia Adm Petrele, AL
(151) 29/04/2021
(180) 14/05/2030
(111) 21681
(300)
(510) 29 30,
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(526) Bleta; Shafran
(591) -Vjole e hapur;
(740) Blerta Feka
Rruga e Kavajes Nr.128, hyrja 10, ap.22, Tirane

(210) AL/T/ 2020/383
(540) albamedia BEING PART OF YOUR SOLUTION
(732) ALBAMEDIA sh.p.k
Rr.Hiqmet Delvina, Nd.4,H.1, Tirane, AL
(151) 05/05/2021
(180) 27/05/2030
(111) 21699
(300)
(510) 9 16,
(526) media
(591) (740) Albana Boçi
Rr.Hiqmet Delvina, Nd.4,H.1, Tirane

(210) AL/T/ 2020/489
(540) LAGUNA E VJETËR
(732) LILJANA LUCAJ
Fshati Gurez, Rruga Zef Pal Corri, Ndertesa 1 kateshe, me zone Kadastrale nr.1890, me
pasuri nr.31/50. Laç., AL
(151) 07/05/2021
(180) 19/06/2030
(111) 21711
(300)
(510) 43,
(526) LAGUNA
(591) -Blu; bojëqielli; e kuqe; e bardhë; e verdhë
(740) LILJANA LUCAJ
Fshati Gurez, Rruga Zef Pal Corri, Ndertesa 1 kateshe, me zone Kadastrale nr.1890, me
pasuri nr.31/50. Laç.
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(210) AL/T/ 2020/536
(540) VISUAL ART GALLERY ''V.A.G''
(732) Kinostudio Dardan
Rruga: '' Sheh Ahmet Pazari'', Pallati Ambasador 3, Kati 2, Hyrja 13, Tirane, AL
(151) 05/05/2021
(180) 03/07/2030
(111) 21704
(300)
(510) 41,
(526) VISUAL ART GALLERY
(591) (740) Ina Zoto
Rruga: '' Sheh Ahmet Pazari'', Pallati Ambasador 3, Kati 2, Hyrja 13, Tirane

(210) AL/T/ 2020/543
(540) bogalawip
(732) Genc Boga
TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ibrahim Rugova, Nd.40, H.2, Ap.3, 1019, AL
(151) 28/04/2021
(180) 09/07/2030
(111) 21670
(300)
(510) 35, 42 45,
(526)
(591) (740) Renata Leka
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/682
(540) J.P. Hospitality EU Linking the Oceans
(732) Jose Agostinho Rodrigues Pinto
Rr.Sami Frasheri, Ap. 30, Njesia Bashkiake nr.5, Tirane, AL
(151) 07/05/2021
(180) 28/08/2030
(111) 21715
(300)
(510) 35 41,
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(526) NUk kerrkoj mbrojtje per fjalet Hospitality; EU; Linking; the Oceans vecmas.
(591) -e kuqe; blu; bojëqielli
(740) Shpati Hoxha
Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, kati 4, Njesia Administrative nr.2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/710
(540) STRYTEN
(732) Stryten Manufacturing LLC (a Delaware Limited Liability Company)
13000 Deerfield Parkway, Building 200, Milton, Georgia 30004, United States of America,
US
(151) 29/04/2021
(180) 03/09/2030
(111) 21694
(300) 90/099,775 07/08/2020 US
(510) 9,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.2/1,
Tirane

(210) AL/T/ 2020/717
(540) SAPORI E DINTORNI CONAD BURRO ALPINO
(732)
CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI
COOPERATIVA IN SIGLA CONAD
Via Michelino, 59 – Bologna (BO), Italy, 40129, IT
(151) 29/04/2021
(180) 09/09/2030
(111) 21677
(300)
(510) 29,
(526) BURRO ALPINO
(591) (740) Renata LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019

SOCIETA’
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(210) AL/T/ 2020/727
(540) DAUTI
(732) DAUTI KOMERC Drushtvo za proizvodstvo, promet I uslugi uvoz-izvoz AD s.
Bojane opshtina Saraj.
Naseleno mesto bez ulicen sistem s. Bojane, Saraj, Maqedonia e Veriut, MK
(151) 07/05/2021
(180) 14/09/2030
(111) 21723
(300)
(510) 3, 5, 11, 16, 29, 30, 32, 35, 39 43,
(526)
(591) -e kuqe; e bardhë
(740) Gentjan Hasa
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" , shkalla 5, apt.25, Tirane

(210) AL/T/ 2020/728
(540) DAUTI
(732) DAUTI KOMERC Drushtvo za proizvodstvo, promet I uslugi uvoz-izvoz AD s.
Bojane opshtina Saraj.
Naseleno mesto bez ulicen sistem s. Bojane, Saraj, Maqedonia e Veriut, MK
(151) 07/05/2021
(180) 14/09/2030
(111) 21720
(300)
(510) 3, 5, 11, 16, 29, 30, 32, 35, 39 43,
(526)
(591) -e kuqe; e bardhë; e zezë; e gjelbër; e kaltër
(740) Gentjan Hasa
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" , shkalla 5, apt.25, Tirane

(210) AL/T/ 2020/732
(540) Q
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH
(151) 07/05/2021
(180) 15/09/2030
(111) 21712
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(300) 35243 28/08/2020 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/ 2020/784
(540) VIFNUEL
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889 , US
(151) 29/04/2021
(180) 23/09/2030
(111) 21688
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall. gener 2, Shk.C, Nr.2/1, Tirane

(210) AL/T/ 2020/790
(540) P PPG PITTSBURGH PAINTS
(732) PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place, City of Pittsburgh, State of Pennsylvania 15272, United States, US
(151) 05/05/2021
(180) 25/09/2030
(111) 21707
(300)
(510) 2,
(526) PITTSBURGH PAINTS
(591) -e kuqe; portokalli; e verdhë; e gjelbër; blu; vjollcë
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
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(210) AL/T/ 2020/794
(540) Nouvé Blanc
(732) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, Virgin Islands (VI), IS
(151) 29/04/2021
(180) 29/09/2030
(111) 21689
(300)
(510) 3, 20, 21, 24 28,
(526)
(591) -e zezë; e bardhë
(740) Gazmir ISAKAJ
Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22, Hyrja 17, AP 28, Tiranë, Shqiperi

(210) AL/T/ 2020/807
(540) FUFARMA
(732) FUFARMA SHA
Rruga ''Nikolla Zoraqi'', Nd.19, H.1, AL
(151) 05/05/2021
(180) 05/10/2030
(111) 21703
(300)
(510) 35 39,
(526) since 1946
(591) -jeshile; portokalli; e bardhë
(740) Sintia Berberi
Rr. Dervish Hima, 3 Kullat

(210) AL/T/ 2020/808
(540) TWO BEE
(732) TWO BEE SHPK
Rruga '' Nikolla Zoraqi'', Nd.19, H.1, AL
(151) 07/05/2021
(180) 05/10/2030
(111) 21710
(300)
(510) 5 35,
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(526)
(591) -e verdhë Pantone 123 C; e zezë Pantone Nero
(740) Sintia Berberi
Rr. Dervish Hima, 3 Kullat

(210) AL/T/ 2020/810
(540) LIPOLOW PLUS tablets
(732) TWO BEE SHPK
Rruga '' Nikolla Zoraqi'', Nd.19, H.1, AL
(151) 05/05/2021
(180) 05/10/2030
(111) 21702
(300)
(510) 5,
(526) tablets; PLUS
(591) -e kuqe; blu
(740) Sintia Berberi
Rr. Dervish Hima, 3 Kullat

(210) AL/T/ 2020/811
(540) Ipsalax sachets
(732) TWO BEE SHPK
Rruga '' Nikolla Zoraqi'', Nd.19, H.1, AL
(151) 07/05/2021
(180) 05/10/2030
(111) 21714
(300)
(510) 5,
(526) sachets
(591) -Jeshile
(740) Sintia Berberi
Rr. Dervish Hima, 3 Kullat
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(210) AL/T/ 2020/819
(540) TOYOTA BZ5
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, JP
(151) 29/04/2021
(180) 05/10/2030
(111) 21687
(300)
(510) 12,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.21/1,
Tirane

(210) AL/T/ 2020/861
(540) Instituti Francez i Teknologjisë
(732) Future University of Tirana
Rr. Sotir Kolea & Budi, Qytet Studenti dhe Rr. Budi nr.74, Tiranë, AL
(151) 05/05/2021
(180) 20/10/2030
(111) 21701
(300)
(510) 9, 16, 35, 38, 41 42,
(526) INSTITUT dhe TEKNOLOGJISE
(591) -Ngjyra blu, ngjyra gri dhe ngjyra e kuqe.
(740) Sonila Kazhani
Rr. Sotir Kolea & Budi, Qytet Studenti dhe Rr. Budi nr.74, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/868
(540) DAVIOR
(732) MONDIAL TRANS SHPK
DURRES, L.14, RR.ASTI NUSHI, ISH DEPO E SHERBIMIT PYJOR, AL
(151) 07/05/2021
(180) 21/10/2030
(111) 21709
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(300)
(510) 30,
(526)
(591) -kafe; e bardhë
(740) FATBARDHA BARDHI
DURRES, L.14, RR.ASTI NUSHI, ISH DEPO E SHERBIMIT PYJOR

(210) AL/T/ 2020/871
(540) PAVAROTTI
(732) GAMBERO
Tirane Farke FARKE, Njesia administrative Farke, Rruga Eduart Mano Pallati Reli shpk,
katet e fundti, prane Kopshtit Zoologjik., AL
(151) 05/05/2021
(180) 22/10/2030
(111) 21700
(300)
(510) 43,
(526) Pizzeria; gelateria; friggitoria
(591) -E zeze, e bardhe, e kuqe
(740) Aleksandra Meçaj
Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5,Ap70/4 Tiranë, 100

(210) AL/T/ 2020/903
(540) SILU
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH
(151) 29/04/2021
(180) 29/10/2030
(111) 21679
(300) 35230 25/08/2020 AD
(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/ 2020/907
(540) BECAUSE ON TIME IS THEIR TIME
(732) AbbVie AB
Hemvarnsgatan 9, 17154 Solna, Sweden , SE
(151) 07/05/2021
(180) 02/11/2030
(111) 21708
(300)
(510) 5, 10, 42 44,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/908
(540) Pa pirunj
(732) Shadi Preçi
Bulevardi Bajram Curri, Pallatet 1 Maj, Shkalla 23, Kati 1, Apt.91. Tirane, AL
(151) 29/04/2021
(180) 04/11/2030
(111) 21676
(300)
(510) 43,
(526) pa pirunj
(591) -e kuqe; e bardhë; e zezë
(740)
Albana

Laknori

Rr.Muhamet

Tirane.

Deliu,

Pallati

Ndregjoni,

Apt.36,

Linze,

(210) AL/T/ 2020/910
(540) VIVEFLEX
(732) Varnishes and Paints Industry Vivechrom Dr. Stefanos D. Pateras S.A.
Thesi Vathi Pigadi, 19600 MANDRA ATTIKIS, GR
(151) 29/04/2021
(180) 04/11/2030
(111) 21680
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(300)
(510) 2,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil

Rada,

Pall.Gener

2,

Shk.

23

C,

Nr.21/1,

(210) AL/T/ 2020/912
(540) SFIDA IMOBILIARE
(732) Luan Aliu
Rruga ''Rexhep Shala'', Nd.2, Shk.1 , Ap.4, Yzberisht, Tirane, AL
(151) 07/05/2021
(180) 05/11/2030
(111) 21718
(300)
(510) 41,
(526) IMOBILIARE
(591) (740) Redi Theodhor
Rruga ''Medar Shtylla'' Pall.Nr. 46, Hy.1, Ap.15, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/914
(540) Off
(732) OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Avenue, #100 White Plains, N.Y. 10601, USA, US
(151) 28/04/2021
(180) 05/11/2030
(111) 21671
(300)
(510) 3 4,
(526)
(591) -E bardhe; e zeze.
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane

Tirane
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(210) AL/T/ 2020/933
(540)
(732) Sportsdirect.com Retail Limited
Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY, United Kingdom, UK
(151) 07/05/2021
(180) 12/11/2030
(111) 21717
(300) 00003512769 16/07/2020 UK
(510) 25 35,
(526)
(591) -E kuqe; e bardhe; blu.
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/940
(540) OFF
(732) OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Avenue, #100 White Plains, N.Y. 10601, US
(151) 29/04/2021
(180) 17/11/2030
(111) 21690
(300)
(510) 16 34,
(526)
(591) (740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane

(210) AL/T/ 2020/950
(540) BRAFTOVI
(732) Array BioPharma Inc.
3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 80301, US
(151) 29/04/2021
(180) 18/11/2030
(111) 21678
(300)
(510) 5,

24
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(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil

Rada,

Pall.Gener

2,

25

Shk.

C,

Nr.2/1,

Tirane

(210) AL/T/ 2020/951
(540) MEKTOVI
(732) Array BioPharma Inc.
3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 80301, USA, US
(151) 07/05/2021
(180) 18/11/2030
(111) 21713
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.

C,

Nr.2/1,

Tirane

(210) AL/T/ 2020/952
(540) WesternUnion WU
(732) Western Union Holdings, Inc.
7001 East Belleview Avenue, Denver, Colorado 80237 USA, US
(151) 07/05/2021
(180) 18/11/2030
(111) 21722
(300)
(510) 9, 36 42,
(526)
(591) -e zeze; e verdhe.
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,

Nr.2/1,

Tirane
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(210) AL/T/ 2020/959
(540) MATE MATE
(732) MATE MATE LIMITED
Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa
(WS), WS
(151) 29/04/2021
(180) 19/11/2030
(111) 21693
(300)
(510) 32,
(526)
(591) -Nje figure ne sfondin e bardhe te se ciles, brenda nje konturi te dhembezuar simetrik
dhkruhen fjalet e e merit te markes te gjitha me te zeze.
(740) Fatos DEGA
Rr. "Nikolla Tupe",N.2, H.4, A.30, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/960
(540) billy
(732) Nexia AL Consulting
RR. Ismail Qemali, nr 29, kt. 3, ap. 6, AL
(151) 29/04/2021
(180) 19/11/2030
(111) 21695
(300)
(510) 42,
(526)
(591) -e bardhë; e zezë
(740) Helga Mustafaraj
Rr. Ndre Mjeda, Tirane , P.40/1, Ap.57, Njesia nr.7

(210) AL/T/ 2020/967
(540) PEARL
(732) EVEREST IE
Rr.17 Nëntori, nr.124, Kashar, 1050 Tiranë, ALBANIA, AL
(151) 29/04/2021
(180) 23/11/2030
(111) 21685
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(300)
(510) 6, 16 21,
(526)
(591) -gri; e bardhë; blu
(740) Eno Dodbiba
Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/972
(540) LOVE STORY
(732) TV Klan sh.a.
TV Klan, Rruga '' Aleksander Moisiu'', Nr.97, Ish Kinostudio, Tirane, AL
(151) 05/05/2021
(180) 24/11/2030
(111) 21705
(300)
(510) 41,
(526)
(591) -Marka me shkrim ne ngjyre floriri, e vendosur ne sfond te zi; e bardhe.
(740) Danjela Collaku (Fejzo)
TV Klan, Rruga ''Aleksander Moisiu'', Nr.97, Ish Kinostudio, Tirane

(210) AL/T/ 2020/983
(540) PICCOLO
(732) Sara Hoxha
Ambasador 3, Rruga "Dervish Hima", Ap 15/5, AL
(151) 29/04/2021
(180) 25/11/2030
(111) 21674
(300)
(510) 25 43,
(526)
(591) (740) As. Av. Xhesilda Balashi
Rruga "Shyqyri Berxolli', Pallati Intercoast (afer Gjykates se Larte), Shkalla A, Kati 3, Suite
9B, Kodi Postar 1001, Njesia Bashkiake Nr.10, Tirane, Shqiperi.
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(210) AL/T/ 2020/984
(540) PICCOLO
(732) Sara Hoxha
Ambasador 3, Rruga "Dervish Hima", Ap 15/5, AL
(151) 28/04/2021
(180) 25/11/2030
(111) 21673
(300)
(510) 25 43,
(526)
(591) -E bardhe; gri.
(740) As. Av. Xhesilda Balashi
Rruga "Shyqyri Berxolli', Pallati Intercoast (afer Gjykates se Larte), Shkalla A, Kati 3, Suite
9B, Kodi Postar 1001, Njesia Bashkiake Nr.10, Tirane, Shqiperi.

(210) AL/T/ 2020/986
(540) JENGA
(732) Pokonobe Associates
3435 Ocean Park Blvd, #107-75 Santa Monica, CA 90405 U.S.A. , US
(151) 29/04/2021
(180) 25/11/2030
(111) 21684
(300)
(510) 9 28,
(526)
(591) (740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019

(210) AL/T/ 2020/995
(540) HEKTA GROUP
(732) ''HEKTA GROUP'' SHPK
Fier Mbrostar Mbrostar Mbrostar Ura, Zona Kadastrale nr.2636, Nr. Pasurie 35/10, Shqipëri,
AL
(151) 05/05/2021
(180) 27/11/2030
(111) 21706
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(300)
(510) 35,
(526) GROUP
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/1002
(540) FAST BREAK
(732) Monster Energy Company
1 Monster Way, Corona, California 92879, USA, US
(151) 07/05/2021
(180) 02/12/2030
(111) 21721
(300)
(510) 32,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,

Shk.

C,

Nr.2/1,

(210) AL/T/ 2020/1005
(540) POPPY'S
(732) ARMAND KOKA
Rruga ''Zihni SAKO'' Pall. Rinia 04, Kati 0, B -.D2 Njesia Bashkiake nr.4 Tiranë, AL
(151) 28/04/2021
(180) 04/12/2030
(111) 21672
(300)
(510) 43,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

Tirane
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(210) AL/T/ 2020/1017
(540) FIIT VIOLA
(732) KT& G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu Daejeon, Republic of Korea, KR
(151) 29/04/2021
(180) 09/12/2030
(111) 21691
(300)
(510) 34,
(526)
(591) (740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane

(210) AL/T/ 2020/1020
(540) EMC GROUP
(732) EMC Group Shpk
Njesia Bashkiake nr 6, Rruga Vasil Tromara, Pallati nr 20, Kati 1, Zyra 3, Tirane – Shqiperi
, AL
(151) 07/05/2021
(180) 10/12/2030
(111) 21716
(300)
(510) 35, 37 42,
(526) GROUP
(591) -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/ 2020/1026
(540) ALK
(732) ''ALK'' SHPK
Lagjia ''Iliria'', rruga ''Gaqi Gjika'', godine private, zona kadastrale nr.8503, me numer pasurie
1/53, Berat-Shqiperi., AL
(151) 29/04/2021
(180) 15/12/2030
(111) 21682
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(300)
(510) 44,
(526)
(591) -kafe; gri; e gjelbër; e zezë
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.

(210) AL/T/ 2020/1061
(540) ARB Security
(732) ARB-SECURITY GROUP
TIRANE/ Laprake, Ish Uzina Tirana, Kompleksi LIM-EM, Kulla Nr.3, Kati i dyte., AL
(151) 05/05/2021
(180) 21/12/2030
(111) 21698
(300)
(510) 45,
(526) Security
(591) (740) Perparim Hasani
TIRANE/ Laprake, Ish Uzina Tirana, Kompleksi LIM-EM, Kulla Nr.3, Kati i dyte.
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(210) AL/T/ 2020/653
(220) 14/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) KUSHINETAVE; KUSHINETA -PERMISTOPA
(591) bojeqielli; gri; e zezë; e bardhë
(732) DORIAN FERIZAJ
RR.
E
KAVAJES,
PALLATI
150,
(740) DORINA XHOGA
RR. E KAVAJES, PALLATI 150, SHK1. AP1
(511) 37 Shërbime të riparimit të prishjes së automjeteve

(210) AL/T/ 2020/826
(220) 14/12/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )

SHK1.

AP1,

AL
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(591) e bardhë; e kuqe; jeshile; kafe; e zezë
(732) TIRANA FRIED CHICKEN & HIP HOP COFFEE
Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga Ded Gjon Luli, Hyrja 1, (prapa Muzeut Kombetar) Tirane, AL
(740) Marjana Allushi
Rruga
Siri
Kodra,
Lagjia
''
Refik
Resmja''.
Tirane
(511) 43 Sherbime te hotelerise, akomodimit te perkohshem, restorantit dhe kateringut

(210) AL/T/ 2020/896
(220) 28/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Hangzhou Hikmicro Sensing Technology Co., Ltd.
Building A1, No. 299，Qiushi Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu County,
Hangzhou311501,
China,
CN
(740) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane
(511) 9
pajisje memorie per kompjuter;programe kompjuterike [programe], te
regjistruara;programe operative per kompjuter, te regjistruara;software per kompjuter, te
regjistruar;aplikacione te software per kompjuter, te shkarkueshme;meter parkimi;aparatura
per kontrollin e postimit pa pagese;detector per monedhat false;mekanizem per aparaturat qe
operojne me monedha;holograme;pajisje te njohjes se fytyres;makineri te
pjesemarrjes;aparatura fototelegrafike;aparatura te matjes se peshes;borde njoftimesh
elektronike;aparatura nderlidhese;telefona video;aparatura te Sistemit te Pozicionimit Global
[GPS];kompakt disqe [audio-video];aparatura te regjistrimit te zerit;video regjistrues;kamera
per monitorim;aparatura monitoruese per qellime jo-mjekesore;monitorues vizual per
bebe;Kamera [fotografi];filtra [fotografi];trekembesh per kamera;kapak per lente;shkopinj
per nxjerrjen e vetes ne fotografi ose video (selfie) [monopode dore];instrumenta mates;lente
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optike;kabell fiber [fiber (Am.)] optike;rrjet elektrik;kabell;oste per qarqe te integruara;pulla
[qarqe te integruara];kondensatore;video skanues;aparatura te kontrolluara nga
larg;filamente te kryerjes se ndricimit [fibra optike [fibra]];pajisje elektrike te perdorura per
kontrollin nga larg te operacioneve industriale;rrufe pritese;shuares zjarri;skanues
radiologjik per qellime industriale;pajisje mbrojtese per perdorim personal te perdorur
kunder aksidenteve;instalime per frenimin e vjedhjeve,elektrike;aparatura paralajmerimi
kunder vjedhjeve;bateri,elektrike;kursor [fotografi];sensore;detektore;pajisje imazhi termal
infra
te
kuqe;pajisje
matese
te
temperatures
me
imazh
termal
42 kerkime shkencore; kerkime dhe zhvillime e produkteve te reja per te tjere; dizenjime te
programeve kompjuterike; sherbime te zhvillimit te programeve kompjuterike nen kornizat
e punes te publikimit te programeve; sherbime te dizenjimit te kompjuterit; sherbime te
dhenies me qera te programeve kompjuterike; sherbime te programimeve kompjuterike;
instalime te programeve kompjuterike; mirembajtja e programeve komputerike; sherbime te
konvertimit te te dhenave ose dokumentave nga fizike ne median elektronike; sherbime te
konvertimit te te dhenave te programeve kompjuterike dhe te dhenave (konvertime jo fizike);
rigjenerimi i te dhenave kompjuterike; analiza e sistemeve kompjuterike; sherbime te krijimit
dhe mirembajtjes se faqeve te internetit per te tjere; mbajtja e faqeve kompjuterike (faqeve
te internetit); mbajtes i serverit; sherbime te mbrojtjes nga virusi te kompjuterit; monitorimi
i sistemeve kompjuterike me ane te aksesit nga largesia; sherbimeve te studimeve te
projekteve teknike; sherbime inxhinjerike; sherbime te survejtimit; sherbime te planifikimit
urban; sherbime te kerkimit mekanik; sherbime te dizenjimit industrial; sherbime te
konsulences ne lidhje me dizenjimin dhe zhvillimin e hardware kompjuterik; sherbime te
konsultimit teknik kompjuterik; programime si sherbim [SaaS]; platforma si nje Sherbim
[PaaS]

(210) AL/T/ 2020/966
(220) 23/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale

Buletini i Pronësisë Industriale

36

(300)
(526 ) Just Better
(591) e kuqe; e bardhë; blu
(732) EVEREST IE
Rr.17
Nëntori,
nr.124,
Kashar,
1050
Tiranë,
ALBANIA,
AL
(740) Eno Dodbiba
Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë
(511) 16 Material i stampuar, materiale plastike për paketim (nuk përfshihen në klasat e
tjera); Çanta [zarfe, qese] plastike për paketim, qese plastike per mbeturinat

(210) AL/T/ 2020/1040
(220) 16/12/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) ngjyre ari; kafe; e bardhë
(732) VRANKEN-POMMERY PRODUCTION
Villa Demoiselle, 56 Boulevard Henry Vasnier, 51100 REIMS, France, FR
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.2/1,
Tirane
(511) 33 Verëra të gazuara.
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(210) AL/T/ 2020/1046
(220) 17/12/2020
(540)

FITOLOR
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Fortex Nutraceuticals Ltd.
Suhodol,
10
Prohladen
kat
street,
1362
Sofia,
Bulgaria,
(740) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania
(511) 5 preparate farmaceutike; ilace natyrale; suplemente ushqimore; vitamina

BG

(210) AL/T/ 2020/1047
(220) 17/12/2020
(540)

FLURAPID
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Fortex Nutraceuticals Ltd.
Suhodol,
10
Prohladen
kat
street,
1362
Sofia,
Bulgaria,
(740) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania
(511) 5 preparate farmaceutike; ilace natyrale; suplemente ushqimore; vitamina

BG
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(210) AL/T/ 2020/1048
(220) 17/12/2020
(540)

FORTEX
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Fortex Nutraceuticals Ltd.
Suhodol,
10
Prohladen
kat
street,
1362
Sofia,
Bulgaria,
(740) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania
(511) 5 preparate farmaceutike; ilace natyrale; suplemente ushqimore; vitamina

BG

(210) AL/T/ 2020/1050
(220) 17/12/2020
(540)

VITAMIX
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Fortex Nutraceuticals Ltd.
Suhodol,
10
Prohladen
kat
street,
1362
Sofia,
Bulgaria,
(740) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania
(511) 5 preparate farmaceutike; ilace natyrale; suplemente ushqimore; vitamina

BG
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(210) AL/T/ 2020/1058
(220) 17/12/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) OPTIKA
(591) e zezë; e kuqe; bojëqielli; e bardhë
(732) Luan Sefa
Tirane, Rruga ''Muhamet Gjollesha'', pall.69, Shk.3, Ap.27, Kati i pare., AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba" Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1
(511) 44 Sherbime okulistike

(210) AL/T/ 2020/1136
(220) 29/12/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
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(526 ) kitchen; Roll; Jumbo; Leter; Kuzhine; By; Soft; 100 % cellulose
(591) bojëqielli; jeshile; e bardhë; e verdhë
(732) GONI shpk
Tirane, Njesia Bashkiake nr.6, Rruga Shaban Bardhoshi, objekt i ndodhur ne zonen
kadastrale
8230,
nr.pasurie
7/56,
AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14
(511) 16 Peceta prej letra;letra tualeti/letra higjenike;kartopeceta;letre dhe karton

(210) AL/T/ 2020/1137
(220) 29/12/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Bio; NATURAL PRODUCTS
(591) e zezë; e bardhë; jeshile
(732) LE-ANNA company
Tirane, Njesia Administrative nr.9, Rruga " Jordan Misja", Godine 2 kateshe, nr.122, kati i
pare.,
AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14
(511) 3 Produkte të kujdesit personal, përkatësisht preparate për pastrimin e lëkures dhe
trupit;sapun kallëp;sapun të lëngët duarsh;xhel dhe krem dushi;larës trupi;preparate për
kujdesin e flokëve;deodorante, sprai kundër djersës dhe për sqetulla për përdorim
personal;hidratues, locione dhe kremra per trupin dhe lëkurën;pudër talk;preparate për
rroje;preparate kozmetike për nxirje nga dielli dhe preparate për të mbrojtur lëkurën nga
efektet
e
diellit;shami
të
lagura
me
solucion
pastrimi.
35 Menaxhimi i biznesit;funksionet e zyrës;reklamimi/publiciteti,shërbimet e agjencisë së
reklamave/shërbimet e agjencive publicitare,reklamimi me porosi,marrja me qira e tabelave
[bordet e reklamimit];përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave
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kompjuterike;përpilimin e indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose
reklamuese;menaxhimit të kompjuterizuar të skedarëve;konsulencë në lidhje me strategjinë
e komunikimit reklamues;dizenjimi i materialeve reklamuese;reklamim direkt;shpërndarjen
e materialit reklamues;shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi;marketing on-line në një
rrjet kompjuterik;sigurimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve;organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese.

(210) AL/T/ 2020/1148
(220) 29/12/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e zezë
(732) Lejdi Kuqi
Elbasan, Lagjia Kongresi i Elbasanit, Zona Kadastrale 8521, Nr.pasurie 2/74-N.9, AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14
(511) 14 Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe artikuj prej metaleve te çmuara ose të
veshura me metale të tilla që nuk përfshihen në klasa të tjera: argjendari dhe gurë të çmuar;
orë me meta ose material të çmuar; varëse; unaza; spila; perla; kuti bizhuterishë monedha;
medalione; flori; platin; argjend; fije floriri për bizhuteri; fije argjendi; spile kravate; butona
këmishe; objekte arti me materiale të çmuara; byzylyk; orë; lidhjeve të metalve të çmuar;
shenja prej metali të çmuar; buste prej metali të çmuar; kryqëzime prej metali të çmuar,
përvëç stoli/ kryqëzime prej metali të çmuar/ përveç bizhuterive; bizhuteri, gurë të
çmuar;instrumenta kohëmatës dhe kronometrik. Artikuj argjendarie prej metali të çmuar,
bizhuteri, fije ari [bizhuteri], orë dore, orë që mbahen në dorë, perla [bizhuteri], përzierje prej
metali
të
çmuar.
35 Menaxhimi i biznesit;funksionet e zyrës;reklamimi/publiciteti,shërbimet e agjencisë së
reklamave/shërbimet e agjencive publicitare,reklamimi me porosi,marrja me qira e tabelave
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[bordet e reklamimit];përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave
kompjuterike;përpilimin e indekseve të onformacionit për qëllime komerciale ose
reklamuese;menaxhimit të kompjuterizuar të skedarëve;konsulencë në lidhje me strategjinë
e komunikimit reklamues;dizenjimi i materialeve reklamuese;reklamim direkt;shpërndarjen
e materialit reklamues;shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi;marketing on-line në një
rrjet kompjuterik;sigurimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve;organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese.

(210) AL/T/ 2020/1149
(220) 29/12/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Academy
(591) e kuqe; e verdhë gold
(732) Gezim Balashi
TIRANE, Rruga Urani Pano, Godina Nr.3, Hyrja 1, Ap,1, Tirane, AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14
(511) 30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;Miell dhe preparate të bëra prej drithërave, pete
byreku; kroasant; bukë; simite; embëlsira; preparate drithi; akullore; niseshte per ushqim;
makarona; aromatizues vanilje për qëllime të kuzhinës; biskota, biskota gjalpi; brumë; kek;
miell, muesli; hamburger me djathë; tarta; vafer; pica, byrekë, sanduiçe; miell gruri;
35
Reklamim/ menaxhim biznesi; reklamimi / publiciteti;reklamimi me porosi
postare;marrja me qira e hapësirës reklamuese;shërbime këshilluese për menaxhim
biznesi;menaxhim biznesi i hoteleve;sigurimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në
internet.
41 Arsimi;sigurimi i trajnimit; akademi (arsim); trajnim [trajnim]; kurse korrespondence;
trajnim
praktik
[demonstrim]
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm;shërbime
bar;shërbime restoranti;shërbime të vetë-shërbimit të restorantit;shërbime snack-bar.
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(210) AL/T/ 2020/1162
(220) 31/12/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Luo Sailin
Room 1704, Zuijingge,No.25 Gongyi Road, Xinhua Town, Huadu Distyict of Guangzhou
China,
CN
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet
Deliu,
Pallati
Ndregjoni,
Apt.36,
Linze,
Tirane.

(511) 3 maska bukurie;buzëkuq;llak thonjsh;kujdesi për thonjtë;kozmetike;përgatitje për
heqjen e thojve fallco lapsa kozmetikë;thonj fallco;ngjitëset artistike të thonjve.

(210) AL/T/ 2021/4
(220) 11/01/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
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(300)
(526 ) Leather Design Atelier
(591)
(732) Marin Myftiu
Rr.
Naim
Frasheri,
P.61/3,
Ap.30,
AL
(740) Marin Myftiu
Rr. Naim Frasheri, P.61/3, Ap.30
(511) 18 Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që nuk jane
përfshirë në klasat e tjera, posacerisht kuleta, portofole, mbajtese kartash, çanta, rrypa mesi;
lëkura e kafshëve, gëzofët;valixhet dhe çantat e udhëtimit;ombrellat, çadrat e diellit dhe
takëmet

(210) AL/T/ 2021/9
(220) 12/01/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Beach Hotel
(591) e bardhë; e zezë
(732) NIKI KONSTRUKSION
VLORE, HIMARE, LAGJIA GJILEKE, ZONA KADASTRALE NR.1739, AL
(740) Artan Nito
Rruga e Barrikadave, qendra turdiu, kati I 3, Tiranë
(511)
43
hotel,
bar,
restorant,
lounge,
beach
bar
44 Shërbim spa.
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(210) AL/T/ 2021/22
(220) 14/01/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(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 (cookies); biskota te bluara; biskota.

(210) AL/T/ 2021/23
(220) 14/01/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
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(526 )
(591)
(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 (cookies); biskota te bluara; biskota; vafer.

(210) AL/T/ 2021/33
(220) 14/01/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ice PLATINUM
(591) e bardhe; gurkali; gri.
(732) SOLLAKU GROUP SHPK
Rr.'' Liqeni i thate'', Ndertesa 9, Pallati Big Market Hyrja 17, Tirane, AL
(740) Kedri Kosta
Rr.'' Liqeni i thate'', Ndertesa 9, Pallati Big Market Hyrja 17, Tirane
(511) 44 Kujdesi higjenik dhe i bukurisë për qeniet njerëzore, përfshirë ndër të tjera, heqjen
e qimeve me lazer, përtëritje të lëkurës, heqjen e tatuazheve dhe dëmtimeve të pigmentuara,
heqjen e lezioneve lëkurore me lazer, zvogëlimin e dhjamit të trupit, konturimin e trupit.
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(210) AL/T/ 2021/35
(220) 15/01/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhe; e kuqe; vishnje.
(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; biskota (cookies); vafer

(210) AL/T/ 2021/45
(220) 19/01/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
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(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) 29 Vajra për ushqim; vaj susami për ushqim; yndyrna të ngrënshme; vaj luledielli për
ushqim; vaj kolze për ushqim; vaj misri për ushqim; vaj ulliri për ushqim; zarzavate, të
konservuara; turshi; tofu i fermentuar; speca, të konservuara; koncentrat të lëngut të mishit;
shpendë, jo të gjalla; artikuj ushqimor me bazë peshku; ushqime që konsumohen midis
vakteve (snacks) që përbëhen kryesisht prej frutave dhe zarzavateve; tahini [lloj paste me
fara susami]; zarzavate, të konservuara në kuti; ekstrakte të algave të detit për ushqim; arra,
të përgatitura; tofu i thatë në formë shkopinjsh; vezë; gjalpë; qumësht; kërpudha të thata të
ngrënshme; xhelatinë; arra beteli të përpunuara; veshja/lëkura e jashtme e salçiçeve, natyrore
ose artificiale; fasule soje, të konservuara, për ushqim; fasule soje, të përpunuara.

(210) AL/T/ 2021/49
(220) 20/01/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Euro; Jet
(591) e bardhë; e zezë
(732) Eurojet Servis s.r.o.
Evropská
136,
Praha
6,
p.c.
160
00,
Republike
Ceke,
CZ
(740) Ened Topi
Rr."A. Sinani", 204, Tiranë, Shqipëri
(511) 35 Aktivitete promocionale, duke perfshire promovimin e sherbimeve te transportit;
Publicitet; Menaxhim i ceshtjeve tregtare; Menaxhim i pikave te shitjes me shumice dhe
pakice;
Sherbime
te
funksioneve
te
zyrave.
39
Transport;
Paketim
dhe
magazinim
i
mallrave.
43 Venia ne dispozicion e ushqimeve dhe pijeve; Akomodim i perkohshem , sherbime
rezervimi te strehimit per udhetare.
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(210) AL/T/ 2021/56
(220) 21/01/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 42020518928 27/11/2020 PH
(526 )
(591) blu; gri; e kuqe
(732) American-Cigarette Company (Overseas) Limited
Route
de
France
17,
2926
Boncourt,
Switzerland,
CH
(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/ 2021/79
(220) 27/01/2021
(540)

MANSION CITY
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
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(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) 37 shërbime në fushen e konstruksionit, si dhe shërbime që përfshijnë restaurimin e
objekteve në gjendjen e tyre origjnale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë e tyre fizike ose
kimike.

(210) AL/T/ 2021/86
(220) 29/01/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) collections
(591) e bardhë; e zezë
(732) Anisa Haroku
Tirane nr. pasurie 6/411 1+1 zone kadastrale 82/10, hyrja
(740) Anisa Haroku
Tirane nr. pasurie 6/411 1+1 zone kadastrale 82/10, hyrja 1, ap.1
(511)
40
Rrobaqepsi
41 Kurse stilimi, rrobaqepsie te formimit profesional.

1,

ap.1,

AL

(atelie)
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(210) AL/T/ 2021/142
(220) 08/02/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Argjendari
(591) E kuqe; e verdhe e florinjte; e bardhe; e zeze.
(732) Edvin Shllaku
Njesia bashkiake nr.9, Rruga e Dibres, pallati ''ANI'' shpk, dyqani nr.9, kati i pare (përballe
PC
store),
Tirane,
AL
(740) Galinija Gjoni
Rruga Pjeter BOGDANI'' TIRANE, SHQIPERIA
(511) 14
Argjendari dhe gurë të cmuar;orë me metal ose material
te
cmuar;varëse;unaza;perla;kuti bizhuterishë monedha;medalione;florin;platin;argjend;fije
floriri per bizhuteri;fije argjendi;butona kemishe me material te cmuar;objekte arti me
material te cmuar;byzylyk.

(210) AL/T/ 2021/156
(220) 12/02/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
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(300)
(526 )
(591) e gjelbërt; RGB:128, 178, 63/ Pantone:368C; e zezë; RGB: 34, 40, 49/ Pantone 426C;
e bardhë
(732) Aulona Papavangjeli
Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Grigor Heba", Pallati 15/2, Ap. nr. 38, Tirane, Shqiperi, AL
(740) Ened Topi
Rr."A. Sinani", 204, Tiranë, Shqipëri
(511)
35
Publicitet.
41 Ofrimi i trajnimeve, argetimit, aktiviteteve sportive dhe kulturore.

(210) AL/T/ 2021/166
(220) 15/02/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe; mustardë; rozë në salmon; jeshile; Bojëqielli; e kaltër; Gri në bezhë; rozë në
lejla
(732) Gentli Albania Sh.p.k
Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Avdi Toptani, Qendra toptani, Kati i III-te, Tirane., AL
(740) Lisjana Shanaj
Rruga e Kavajes, Ndertesa 223, H.3, Ap.29, Njesia administrative nr.7, Tirane, Shqiperi
(511) 25 Kepuce;
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(210) AL/T/ 2021/179
(220) 11/02/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) coffee shop
(591) Jeshile; Portokalli; kafe; gri e errët; Kafe e zbehtë; Kafe e errët; PANTONE 4224C;
PANTONE 1655XGC; PANTONE P 28-3C; PANTONE BLACK 7XGC; PANTONE
9223C; PANTONE 4625CP
(732) KULLA CREATIVES
Rruga
Hoxha
Tahsim,
Vila
269/1.,Tirane,TIRANE,Tirane,
AL
(740) Fatjon Molla
HAMDI SINA 03910051; Nd. 10; H. 7; Ap. 21; FARKË; SAUK; 1044; TIRANË,
(511) 43 dekorimin e ushqimit, skulpturimin e ushqimit;rezervime të akomodimit të
përkohshëm;shërbime të lounge nargjile;shërbime personale kuzhinierësh;

(210) AL/T/ 2021/197
(220) 18/02/2021
(540)

(551) Marke figure/fjale
(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive
(300)
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(526 ) Pet
(591) e zezë; e verdhë; mustardë
(732) Arentina Xhomara
Rruga
'' Thanas
Ziko'', Godina 6/1,
Hyrja 1, ap.2,
Tirane, AL
(740) Arentina Xhomara
Rruga '' Thanas Ziko'', Godina 6/1, Hyrja 1, ap.2, Tirane
(511) 18 veshje per kafshe, jake per kafshe, mbulesa per kafshe, mbulesa per shale kali,
mbrojtese
per
gjunjte
e
kalit.
25 Fustane nusesh, veshje, kepuce, kapele, kostume, kostume ballosh me maska, kravata,
Modele kapelesh (struktura), pallto, pantallona, vello, veshje ceremoniale apo zyrtare, korse
, shalle te gjere qe hidhen rreth shpatulalve prej gezofi, shallra, shami xhepi, shirita zbukurues
per veshje, doreza (veshje), pizhame, kemisha, funde.

(210) AL/T/ 2021/198
(220) 18/02/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Ngjyrë ari; e bardhë
(732) GJIKONDI.A SHPK
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.9, Bulevardi ''Zogu i Parë", Pallati nr.103, zona kadastrale 8350,
dyqani
nr.3,
AL
(740) Aleksandra Meçaj
Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane
(511) 14 Agat; orë alarmi; aliazhe prej metali të çmuar; rruaza për të bërë stoli / rruaza për
të bërë bizhuteri; kuti prej metali të çmuar; byrzylykë, byrzylykë të bërë prej tekstili të
qëndisur [stoli]; spila veshjesh [bizhuteri]; zinxhirë [bizhuteri]; varëse për mbajtëse celsash
/ varëse për zinxhirë celsash; kronografë [orë]; kronometra; instrumente kronometrike;
kronoskopë; kapëse për bizhuteri; kuti orësh; akrepa orësh; orë; orë dhe orë dore elektrike;
monedha; togëza bakri; kryqe si bizhuteri; kryqe prej metali të çmuar; lidhëse manshetash;
numrat [e orës]; diamante; vathë; figura prej metali të çmuar / statuja prej metali të çmuar;
fije ari [bizhuteri]; ari, i papërpunuar ose i rrahur; bizhuteri për kapele; lingota të metaleve të
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çmuara; stoli prej fildishi / bizhuteri prej fildishi; stoli / bizhuteri; kuti stolish / kuti
bizhuterish; varëse bizhuterish; bizhuteri që kapen në kapele; bizhuteri prej qelibari të
verdhë; rrotulla bizhuterish; varëse celsash; varëse me dedikim (locket) [bizhuteri];
medaljon; misbaha [rruaza lutjeje]; gjerdanë [stoli] / gjerdanë [bizhuteri]; perlat [stoli] /
perlat [bizhuteri] perlat e bëra nga ambroid [qelibar i shtypur]; pena me perla; lavjerrës [orë];
kunja [bizhuteri]; platin [metal]; butona këmishe; metale të çmuar, të papërpunuar ose
gjysëm të punuar; mallra në metale të çmuar ose të veshur me to; gurë të Cmuar; kuti
prezantimi për stoli / kuti prezantimi për bizhuteri; kuti prezantimi për orë dore; kapëse dhe
karfica kravatash; unaza [bizhuteri]; rruzare; gurë gjysëm të çmuar; bizhuteri këpucësh; fije
argjendi [bizhuteri]; argjend, i papunuar ose i rrahur; unaza të ndara prej metali të çmuar për
çelësat; argjend i rrotulluar [tel argjendi]; statuja prej metali të çmuar; kronometra; ora
diellore; fije prej metali të çmuar [bizhuteri] / tel prej metali të çmuar [bizhuteri]; breza /
rripa për orë dore; kutitë e orëve [pjesë të orëve]; zinxhirë orësh; xhamat e orës / kristalet e
orës; sustat e orës; orë; vepra arti prej metali të çmuar; orë dore.
35 Tregëtim me shumicë dhe pakicë, rrjet dyqanesh për shitje me pakicë dhe shumicë të
agatit, orë alarmi, aliazhe prej metali të çmuar, rruaza për të bërë stoli / rruaza për të bërë
bizhuteri, kuti prej metali të çmuar, byrzylykë, byrzylykë të bërë prej tekstili të qëndisur
[stoli], spila veshjesh [bizhuteri], zinxhirë [bizhuteri], varëse për mbajtëse celsash / varëse
për zinxhirë çelsash, kronografë [orë], kronometra, instrumente kronometrike, kronoskopë,
kapëse për bizhuteri, kuti orësh, akrepa orësh, orë, orë dhe orë dore elektrike, monedha,
togëza bakri, kryqe si bizhuteri, kryqe prej metali të çmuar, lidhëse manshetash, numrat [e
orës], diamante, vathë, figura prej metali të çmuar / statuja prej metali të çmuar, fije ari
[bizhuteri], ari, i papërpunuar ose i rrahur, bizhuteri për kapele, lingota të metaleve të çmuara,
stoli prej fildishi / bizhuteri prej fildishi, stoli / bizhuteri, kuti stolish / kuti bizhuterish, varëse
bizhuterish, bizhuteri që kapen në kapele, bizhuteri prej qelibari të verdhë, rrotulla
bizhuterish, varëse celsash, varëse me dedikim (locket) [bizhuteri], medaljon, misbaha
[rruaza lutjeje], gjerdanë [stoli] / gjerdanë [bizhuteri], perlat [stoli] / perlat [bizhuteri] perlat
e bëra nga ambroid [qelibar i shtypur], pena me perla, lavjerrës [orë], kunja [bizhuteri], platin
[metal], butona këmishe, metale të çmuar, të papërpunuar ose gjysëm të punuar, mallra në
metale të çmuar ose të veshur me to, gurë të cmuar, kuti prezantimi për stoli / kuti prezantimi
për bizhuteri, kuti prezantimi për orë dore, kapëse dhe karfica kravatash, unaza [bizhuteri],
rruzare, gurë gjysëm të çmuar, bizhuteri këpucësh, fije argjendi [bizhuteri], argjend, i
papunuar ose i rrahur, unaza të ndara prej metali të çmuar për çelësat, argjend i rrotulluar [tel
argjendi], statuja prej metali të çmuar, kronometra, ora diellore, fije prej metali të çmuar
[bizhuteri] / tel prej metali të çmuar [bizhuteri], breza / rripa për orë dore, kutitë e orëve
[pjesë të orëve], zinxhirë orësh, xhamat e orës / kristalet e orës, sustat e orës, orë, vepra arti
prej metali të çmuar, orë dore;reklama me cdo mjet reklamues;marketingu, ofrimi i
informacionit tregtar me të gjitha mjetet publikuese, përfshirë internetin;organizim eventesh
për qëllime promocionale;manaxhimi i biznesit;administrimi i biznesit;funksione zyre,
konkretisht organizim ekspozitash për qëllime tregtare ose reklame; Prezantimi i mallrave
nëpërmjet mjeteve të komunikimit për shitje me pakicë dhe shumicë
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(210) AL/T/ 2021/202
(220) 18/02/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zeze; e kuqe
(732) Valter Haxhiu
Rruga '' Shyqyri Berxolli'', nr.2, godine 1 kateshe, ne dalje te rruges Myslym Shyri, Tirane,
AL
(740) VALTER HAXHIU
Rruga '' Shyqyri Berxolli'', nr.2, godine 1 kateshe, ne dalje te rruges Myslym Shyri, Tirane
(511) 25 veshmbathje, të brendshme, kanatiere, sutjena, mbathje femrash, mbathje
meshkujsh, bluze me mëngë të shkurtra meshkujsh, bluze me mëngë të shkurtra femrash,
bluze me mëngë të shkurtra per femije, bluze me mëngë të gjata meshkujsh, bluze me mëngë
të gjata femrash,bluze me mëngë të gjata meshkujsh, bluze me mëngë të gjata per femije,
tuta sportive, pizhame, corape;
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(210) AL/T/ 2021/203
(220) 03/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Attorneys at law
(591) E kuqe; E zeze.
(732) Idlir Tivari
AHMET DAKLI 00690036; Nd. 1; H. 5; Ap. 7; DURRËS; DURRËS; 2002; DURRËS, AL
(740) Idlir Tivari
AHMET DAKLI 00690036; Nd. 1; H. 5; Ap. 7; DURRËS; DURRËS; 2002;
(511) 36
Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime sigurimi;
punët
e
pasurive
të
paluajtshme;
44
Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjienik dhe i bukurisë
për qeniet njerëzore ose kafshët; shërbimet e bujqësisë, akuakulturës,
hortikulturës
dhe
pylltarisë;
45
Shërbime ligjore; shërbime sigurie për mbrojtjen fizike të pasurisë së
prekshme dhe individëve; shërbime personale dhe sociale të kryera nga të
tjerët për të përmbushur nevojat e individëve;
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(210) AL/T/ 2021/216
(220) 23/02/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Travel
(591) e kuqe vjollcë; e bardhë; pikton blu
(732) ARJANI shpk
Rruga Brigada e 11 Sulmuese, Pallati i Ri perballe Bashkise, Kati 1, Fier, AL
(740) Arjan Hyka
Rruga Brigada e 11 Sulmuese, Pallati i Ri perballe Bashkise, Kati 1, Fier
(511) 39 udhetim me autobus; rezervim udhetimi; rezervim i vendit ne autobuz; rregullimi i
transportit per ture udhëtimi; transport udhetaresh; rezervim transporti; autobuza me qera;
sigurimi i drejtimeve te vozitjes për qëllime udhëtimi; rregullimin e vizave të udhëtimit dhe
dokumentave të udhëtimit për personat që udhëtojnë jashtë vendit; makina me qera; sherbim
taxi; logjistikën e transportit; transport; transport me autobus; marrja me qera e automjeteve;
shkarkimi i ngarkesave cargo; shoqërimi i udhëtarëve; transport taksi;

(210) AL/T/ 2021/218
(220) 23/02/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
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(300)
(526 ) THE TASTE OF BALKAN
(591) jeshile; e bardhë; e verdhë e lehte sfondi
(732) ÇINI-2009
Fshati Picar, lagjja Votuce, rruga Kombetare Gjirokaster-Tepelene, km 13, godine 1-kateshe,
nr
pasurie
1130,
zona
kadastrale
3956.Gjirokaster,
Shqiperi,
AL
(740) Galinija Gjoni
Rruga "Pjeter BOGDANI'', TIRANE, SHQIPERIA
(511) 29 Arra, bajame, kikirike te pergatitura;furta te thata;fruta te thata te pjekura;perime
të ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara;përfshi fruta dhe perime bishtajore dhe arrore të
gatuara, pelte, reçel, komposto;vezë, qumësht dhe produktet e qumështit;vajra dhe yndyra
bimore, patate te skuqura, patatina;patate pluhur;fara luledielli, te pjekura;fara, te
pjekura;patate me pak yndyre;patatina me pak yndyre;fruta te thata me shije;gjalp me baze
frutash te thata.

(210) AL/T/ 2021/236
(220) 01/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) CHINA UNIONPAY CO., LTD.
No. 498 Guoshoujing Road, Pudong, Shanghai CHINA 201203, CN
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 9 Harduer kompjuterik; pajisje lidhëse (interfaces) për kompjutera; softuere
kompjuterike, të regjistruara; softuere kompjuterike për kriptim (encryption); softuere të
shkarkueshme për gjenerimin e çelësave kriptografikë për marrjen dhe shpenzimin e
kriptomonedhës; softuere kompjuterike të përdorura për vërtetim autentik në transaksion
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bankar; softuer kompjuterik i përdorur për nënshkrime digjitale; softuer kompjuterik për
ruajtjen e të dhënave të sigurisë, rikuperimin dhe transmetimin e informacionit konfidencial
të përdorur nga banka personale dhe institute financiare; softuer kompjuterik i regjistruar i
përdorur për sistem shkëmbimi informacioni ndërmjet bankave të kartave të bankës; aparate
përpunimi të dhënash; publikime elektronike, të shkarkueshme; tabela njoftimi elektronike;
mikroprocesorë; monitorë [harduer kompjuterik]; printera për përdorim me kompjutera;
skanera [pajisje për përpunimin e të dhënave]; lexues për bar kode; softuere kompjuterike
për mundësimin e kartave të bankës ose kartave të qarkut të integruar të ndërveprojë me
terminale, lexues kartash; pajisje elektronike për leximin e kartave dhe të dhënave të ruajtura
në memorien e kompjuterit; karta të ngarkuara magnetike të koduara, karta banke, karta
krediti, karta debiti dhe karta pagese; karta të qarkut të integruar [karta smart]; lexues karte
për leximin e kartave magnetike të koduara dhe kartave të qarkut të integruar; pajisje
autentifikimi elektronike e përdorur për të identifikuar kartën e ngarkuar, kartën e bankës,
kartën e kreditit, kartën e debitit dhe kartën e pagesës; kompjutera për përdorim në
menaxhimin e të dhënave; numërues; tregues sasie; matës kohe elektronike; regjistrues
elektronikë për para kesh; shpërndarës biletash; automate për nxjerrjen e parave [ATM];
terminale pika-të-shitjes [POS]; makineri për numërimin dhe nxjerrjen automatike të parave
kesh; detektorë për monedha të falsifikuara; aparate për regjistrimin e çeqeve; kontrollues të
treguesit të nivelit të karburantit; procesorë [njësi procesuese qëndrore]; karta magnetike të
koduara; programe operuese kompjuterike, të regjistruara; karta identiteti, magnetike; lexues
karakteresh optike; kodues magnetikë; aparate për të verifikuar vulën postare; terminale
elektronike për gjenerimin e biletave të lotarisë; makineri votimi; etiketa elektronike për
mallra; makineri faksimile; automate muzikore që funksionojnë me monedha [juke boxes];
lexues librash elektronikë; identifikues të shenjës së gishtit; aparate për njohjen e fytyrës;
holograme; skanera biometrik të irisit; skanera biometrik të retinës; skanera biometrik;
imazheri të shenjës së gishtit; skanera të shenjës së gishtit; terminale interaktive të ekraneve
me prekje; aplikacione softuere për telefona smart, të shkarkueshëm; pajisje për leximin e
kartës; karta çip; karta identifikuese elektronike dhe magnetike për shërbime pagese;
terminale kompjuterike për qëllime bankare; terminale kompjuterike; mekanizma për aparate
që funksionojnë me monedha; media e të dhënave magnetike; aparate për transmetimin e
tingullit; aparate për regjistrimin e tingullit; aparate për riprodhimin e tingullit; aparate për
regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e tingullit ose imazheve; portofola elektronikë të
shkarkueshëm; lexues karte për karta krediti; lexues karte për karta të koduara magnetike;
lexues karte elektronike; platforma për softuere kompjuterike, të regjistruara ose të
shkarkueshme; token sigurie [pajisje kriptimi]; karta smart [karta të qarkut të integruar];
regjistra për para kesh; pulte çelës elektronikë që janë aparate telekomandë; ekrane
fluoreshente;
syze.
36 Shërbime siguracioni; shërbime për ndërmjetësim siguracioni; shërbime për siguracion
në udhëtim; shërbime për nënshkrimin e siguracionit; shërbime financiare; shërbime të
transaksioneve monetare; shërbime të shkëmbimit të parave; shërbime të pasurive të
paluajtshme; shërbime për ndërmjetësim financiar; shërbime të menaxhimit financiar;
shërbime bankare; shërbime për procesimin e pagesave; shërbime të transaksioneve
financiare; shërbime të investimeve financiare; shërbime të mirëmbajtjes së regjistrave
financiarë; shërbime të transfertave të fondeve elektronike; shërbime të shkëmbimit të
parave; shërbime të pagesave elektronike; ofrimi i shërbimeve financiare nëpërmjet telefonit,
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internetit ose mjeteve të tjera elektronike; shërbime financiare të lidhura me lëshimin e
kartave të bankës, kartave të kreditit, kartave të debitit, kartave të parapaguara, pagesave
kesh, verifikimit të çeqeve dhe depozitimit të çeqeve; shërbime të kartës së bankës, shërbime
të kartës së kreditit, shërbime të kartës së debitit, shërbime të kartës së parapaguar, shërbime
të kartës së ngarkuar, shërbime të pagesës kesh, shërbime të verifikimit të çeqeve dhe
depozitimit të çeqeve; shërbime të transaksioneve elektronike të parave kesh; ofrimi i
shërbimeve ndihmëse financiare për shitje me pakicë nëpërmjet mjeteve online, internetit ose
metodave të tjera elektronike dhe digjitale; shërbime për verifikimin dhe vërtetimin e çeqeve;
shërbime për kryerjen dhe vërtetimin e pagesës; shërbime verifikimi për karta krediti dhe
karta debiti; shërbime për lëshimin dhe pagesën e çeqeve dhe dietave të udhëtimit; shërbime
bankare elektronike; shërbime bankare online; shërbime bankare kryesore; shërbime të
ofrimit të informacionit financiar; shërbime këshillimi financiare; shërbime për automate
parash [ATM]; shërbime ndërmjetësimi financiare doganore; shërbime të kryerjes së
transfertave, financiare; shërbime të pagesës së faturave online; shërbime të analizave
financiare; shërbime të lëshimit të kartave të kreditit; shërbime financiare; shërbime të
menaxhimit të riskut të kredisë; shërbime të vlerësimit financiar [siguracion, bankë, pasuri
të paluajtshme]; shërbime të vlerësimit të bizhuterive; shërbime ndërmjetësimi; shërbime
sigurie; shërbime për mbledhje fondesh bamirësie; shërbime kujdestarie; shërbime për
dhënie huaje të siguruara; shërbime të ofrimit të zbritjeve në ndërmarrjet pjesëmarrëse të të
tjerëve përmes përdorimit të një karte anëtarësie; shërbime të investimit të kapitalit; shërbime
për hua [financim]; shërbime të ofrimit të informacionit financiar nëpërmjet një faqe
interneti; shërbime këshillimi për siguracion; shërbime të investimit të fondeve; shërbime
sponsorizimi financiare; shërbime kërkimore financiare; shërbime të financimit të turmës;
shërbime pagese me portofol elektronik; shërbime të vlerësimit të artit; shërbime të
menaxhimit të pasurive të paluajtshme.

(210) AL/T/ 2021/261
(220) 04/03/2021
(540)

VIDPREVTYN
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 018305847 11/09/2020 EM
(526 )
(591)
(732) SANOFI PASTEUR INC.
One
Discovery
Drive
18370
Swiftwater
Pennsylvania,
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 5 Vaksina

US
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(210) AL/T/ 2021/262
(220) 04/03/2021
(540)

VULTECVID
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 018305841 11/09/2020 EM
(526 )
(591)
(732) SANOFI PASTEUR INC.
One
Discovery
Drive
18370
Swiftwater
Pennsylvania,
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 5 Vaksina

US

(210) AL/T/ 2021/263
(220) 04/03/2021
(540)

EMRANVID
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 018304283 08/09/2020 EM
(526 )
(591)
(732) SANOFI PASTEUR INC.
One
Discovery
Drive
18370
Swiftwater
Pennsylvania,
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 5 Vaksina

US
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(210) AL/T/ 2021/264
(220) 04/03/2021
(540)

VIDMAREVE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 018304259 08/09/2020 EM
(526 )
(591)
(732) SANOFI PASTEUR INC.
One
Discovery
Drive
18370
Swiftwater
Pennsylvania,
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 5 Vaksina

US

(210) AL/T/ 2021/265
(220) 04/03/2021
(540)

PAXMYRNA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 018304273 08/09/2020 EM
(526 )
(591)
(732) SANOFI PASTEUR INC.
One
Discovery
Drive
18370
Swiftwater
Pennsylvania,
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 5 Vaksina

US
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(210) AL/T/ 2021/280
(220) 09/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) cyan blu dhe e errët
(732) BLUEBAY
Rruga ''Emin Duraku'', Hyrja nr.1, Apartamenti nr.2, zona kadastrale 8270 Nr.pasurie +1-2,
volumi
74,
faqe
189,
Tirane,
AL
(740) Neriza Brami
Rr. Ibrahim Rugova, Sky Tower 8/3, Tiranë, Shqipëri
(511) 43 shërbimet e ofruara në lidhje me përgatitjen e ushqimit dhe pijeve për konsum, si
dhe shërbimet për sigurimin e akomodimit të përkohshëm, rezervime për akomodime të
përkohshme, për shembull, rezervime hoteli, dhënie me qera e dhomave të
mbledhjeve/takimeve, tendave dhe ndërtesave të transportueshme;

(210) AL/T/ 2021/284
(220) 10/03/2021
(540)

ALWAYS ZZZ
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) The Procter & Gamble Company
One
Procter
&
Gamble
Plaza
Cincinnati
Ohio
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

45202,

US
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(511) 5 Produkte për higjenën femërore dhe menstruacionet, domethënë, kilota sanitare,
peceta, pantallona të shkurtra, vata, peceta ditore; tamponë; mbathje menstruacionesh
njëpërdorimshe; pelena, peceta dhe mbathje për mosmbajtjen e urinës.

(210) AL/T/ 2021/285
(220) 10/03/2021
(540)

COMFORTLOCK WINGS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) The Procter & Gamble Company
One
Procter
&
Gamble
Plaza
Cincinnati
Ohio
45202,
US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 5 Produkte për higjenën femërore domethënë, peceta ditore, peceta sanitare dhe
tamponë, kilota sanitare, mbathje për higjenën femërore; pelena dhe peceta për mosmbajtjen
e urinës, mbathje për mosmbajtjen e urinës.

(210) AL/T/ 2021/299
(220) 16/03/2021
(540)

SCELTE DI BENESSERE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 302020000119627 30/12/2020 IT
(526 )
(591)
(732)
CONAD – CONSORZIO NAZIONALE
COOPERATIVA IN SIGLA CONAD

DETTAGLIANTI

SOCIETA’
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Via
Michelino,
59
–
40127
Bologna,
ITALY,
IT
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019
(511) 16 Leter, karton; Leter shkrimi; Materiale te shtypura, libra, revista; Katalogje;
Revista; gazeta, Fletepalosje; Fletushka; Manuale (doracake); Buletine; Letra me
personazhe; Albume per koleksionimin e letrave me personazhe; Materiale udhezuese dhe
mesimore (perveç aparateve); Artikuj shkrimi; Ditare; Axhenda; postera letre ose kartoni;
Postera; Postera reklamues; Broshura; Çanta letre dhe materiale paketimi.
35 Reklama; Administrimi dhe menaxhim i biznesit; Funksione zyre, marketing; Analize
dhe kerkim tregu; Marketing industrial; Marketing promocional; Sherbime te marketingut
industrial; Sherbime marketingu dhe promocionale; Aktivitete promocionale; Sherbime ne
lidhje me aktivitete per promovimin e produkteve; Pergatitja e materialeve dhe aktiviteteve
promocionale per te trete; Sherbime publicitare; Dhenia me qira e ambjenteve dhe
materialeve reklamuese; Ofrimi i sherbimeve te konsulences te marketingut dhe reklamimit;
Shperndarja
e
fletushkave.
38 Sherbime ne internet, perkatesisht transmetimi elektronik i permbajtjes te marra nga
librat, produktet tipografike dhe materialet e shtypura, te aksesueshme permes rrjeteve te
telekomunikacionit, perfshire formen e podkasteve; Sherbime online, perkatesisht
transmetimi elektronik i lajmeve dhe informacioneve, perpilimi i teksteve, vizatimeve dhe
imazheve me ane te rrjeteve te telekomunikacionit; Sherbimet e informacionit te ofruara
permes rrjeteve telematike (perfshire internetin), perkatesisht transmetimi i lajmeve,
mesazheve, te dhenave, imazheve dhe dokumenteve; Sherbimet te ofrimit te rrjetit telematik,
perkatesisht sigurimi i aksesit ne informacionin e arritshem ne rrjetet telematike (perfshire
internetin); Sigurimi i forumeve elektronike dhe dhomave te bisedave ne rrjetet telematike
(perfshire internetin); Transmetimi i prezantimeve ne ekran nga kompjuteri dhe televizioni;
Transmetimi televiziv, kabllor dhe radio, perfshire lojerat audio; Mundesimi i aksesit ne
mediat udhezuese dhe arsimore ne internet, ne veçanti njesite arsimore multimediale;
Mundesimi i aksesit ne programet kompjuterike/softuer dhe media mesimore (te
shkarkueshme) te ofruara ne rrjetet telematike (perfshire internetin); Leasing e kohes se
hyrjes ne bazen e te dhenave kompjuterike; Mundesimi i hyrjes ne bazat e te dhenave ne
rrjetet kompjuterike.
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(210) AL/T/ 2021/300
(220) 16/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 302020000119639 30/12/2020 IT
(526 )
(591)
(732)
CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’
COOPERATIVA IN SIGLA CONAD
Via
Michelino,
59
–
40127
Bologna,
ITALY,
IT
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019
(511) 16 Leter, karton; Leter shkrimi; Materiale te shtypura, libra, revista; Katalogje;
Revista; gazeta, Fletepalosje; Fletushka; Manuale (doracake); Buletine; Letra me
personazhe; Albume per koleksionimin e letrave me personazhe; Materiale udhezuese dhe
mesimore (perveç aparateve); Artikuj shkrimi; Ditare; Axhenda; postera letre ose kartoni;
Postera; Postera reklamues; Broshura; Çanta letre dhe materiale paketimi.
35 Reklama; Administrimi dhe menaxhim i biznesit; Funksione zyre, marketing; Analize
dhe kerkim tregu; Marketing industrial; Marketing promocional; Sherbime te marketingut
industrial; Sherbime marketingu dhe promocionale; Aktivitete promocionale; Sherbime ne
lidhje me aktivitete per promovimin e produkteve; Pergatitja e materialeve dhe aktiviteteve
promocionale per te trete; Sherbime publicitare; Dhenia me qira e ambjenteve dhe
materialeve reklamuese; Ofrimi i sherbimeve te konsulences te marketingut dhe reklamimit;
Shperndarja
e
fletushkave.
38 Sherbime ne internet, perkatesisht transmetimi elektronik i permbajtjes te marra nga
librat, produktet tipografike dhe materialet e shtypura, te aksesueshme permes rrjeteve te
telekomunikacionit, perfshire formen e podkasteve; Sherbime online, perkatesisht
transmetimi elektronik i lajmeve dhe informacioneve, perpilimi i teksteve, vizatimeve dhe
imazheve me ane te rrjeteve te telekomunikacionit; Sherbimet e informacionit te ofruara
permes rrjeteve telematike (perfshire internetin), perkatesisht transmetimi i lajmeve,
mesazheve, te dhenave, imazheve dhe dokumenteve; Sherbimet te ofrimit te rrjetit telematik,
perkatesisht sigurimi i aksesit ne informacionin e arritshem ne rrjetet telematike (perfshire
internetin); Sigurimi i forumeve elektronike dhe dhomave te bisedave ne rrjetet telematike
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(perfshire internetin); Transmetimi i prezantimeve ne ekran nga kompjuteri dhe televizioni;
Transmetimi televiziv, kabllor dhe radio, perfshire lojerat audio; Mundesimi i aksesit ne
mediat udhezuese dhe arsimore ne internet, ne veçanti njesite arsimore multimediale;
Mundesimi i aksesit ne programet kompjuterike/softuer dhe media mesimore (te
shkarkueshme) te ofruara ne rrjetet telematike (perfshire internetin); Leasing e kohes se
hyrjes ne bazen e te dhenave kompjuterike; Mundesimi i hyrjes ne bazat e te dhenave ne
rrjetet kompjuterike.

(210) AL/T/ 2021/301
(220) 16/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’
COOPERATIVA IN SIGLA CONAD
Via
Michelino,
59
–
40127
Bologna,
ITALY,
IT
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019
(511) 16 Leter, karton; Leter shkrimi; Materiale te shtypura, libra, revista; Katalogje;
Revista; gazeta, Fletepalosje; Fletushka; Manuale (doracake); Buletine; Letra me
personazhe; Albume per koleksionimin e letrave me personazhe; Materiale udhezuese dhe
mesimore (perveç aparateve); Artikuj shkrimi; Ditare; Axhenda; postera letre ose kartoni;
Postera; Postera reklamues; Broshura; Çanta letre dhe materiale paketimi.
35 Reklama; Administrimi dhe menaxhim i biznesit; Funksione zyre, marketing; Analize
dhe kerkim tregu; Marketing industrial; Marketing promocional; Sherbime te marketingut
industrial; Sherbime marketingu dhe promocionale; Aktivitete promocionale; Sherbime ne
lidhje me aktivitete per promovimin e produkteve; Pergatitja e materialeve dhe aktiviteteve
promocionale per te trete; Sherbime publicitare; Dhenia me qira e ambjenteve dhe
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materialeve reklamuese; Ofrimi i sherbimeve te konsulences te marketingut dhe reklamimit;
Shperndarja
e
fletushkave.
38 Sherbime ne internet, perkatesisht transmetimi elektronik i permbajtjes te marra nga
librat, produktet tipografike dhe materialet e shtypura, te aksesueshme permes rrjeteve te
telekomunikacionit, perfshire formen e podkasteve; Sherbime online, perkatesisht
transmetimi elektronik i lajmeve dhe informacioneve, perpilimi i teksteve, vizatimeve dhe
imazheve me ane te rrjeteve te telekomunikacionit; Sherbimet e informacionit te ofruara
permes rrjeteve telematike (perfshire internetin), perkatesisht transmetimi i lajmeve,
mesazheve, te dhenave, imazheve dhe dokumenteve; Sherbimet te ofrimit te rrjetit telematik,
perkatesisht sigurimi i aksesit ne informacionin e arritshem ne rrjetet telematike (perfshire
internetin); Sigurimi i forumeve elektronike dhe dhomave te bisedave ne rrjetet telematike
(perfshire internetin); Transmetimi i prezantimeve ne ekran nga kompjuteri dhe televizioni;
Transmetimi televiziv, kabllor dhe radio, perfshire lojerat audio; Mundesimi i aksesit ne
mediat udhezuese dhe arsimore ne internet, ne veçanti njesite arsimore multimediale;
Mundesimi i aksesit ne programet kompjuterike/softuer dhe media mesimore (te
shkarkueshme) te ofruara ne rrjetet telematike (perfshire internetin); Leasing e kohes se
hyrjes ne bazen e te dhenave kompjuterike; Mundesimi i hyrjes ne bazat e te dhenave ne
rrjetet kompjuterike.

(210) AL/T/ 2021/302
(220) 16/03/2021
(540)

SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO
BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 302020000119651 30/12/2020 IT
(526 )
(591)
(732)
CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’
COOPERATIVA IN SIGLA CONAD
Via
Michelino,
59
–
40127
Bologna,
ITALY,
IT
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019
(511) 16 Leter, karton; Leter shkrimi; Materiale te shtypura, libra, revista; Katalogje;
Revista; gazeta, Fletepalosje; Fletushka; Manuale (doracake); Buletine; Letra me
personazhe; Albume per koleksionimin e letrave me personazhe; Materiale udhezuese dhe
mesimore (perveç aparateve); Artikuj shkrimi; Ditare; Axhenda; postera letre ose kartoni;
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Postera; Postera reklamues; Broshura; Çanta letre dhe materiale paketimi.
35 Reklama; Administrimi dhe menaxhim i biznesit; Funksione zyre, marketing; Analize
dhe kerkim tregu; Marketing industrial; Marketing promocional; Sherbime te marketingut
industrial; Sherbime marketingu dhe promocionale; Aktivitete promocionale; Sherbime ne
lidhje me aktivitete per promovimin e produkteve; Pergatitja e materialeve dhe aktiviteteve
promocionale per te trete; Sherbime publicitare; Dhenia me qira e ambjenteve dhe
materialeve reklamuese; Ofrimi i sherbimeve te konsulences te marketingut dhe reklamimit;
Shperndarja
e
fletushkave.
38 Sherbime ne internet, perkatesisht transmetimi elektronik i permbajtjes te marra nga
librat, produktet tipografike dhe materialet e shtypura, te aksesueshme permes rrjeteve te
telekomunikacionit, perfshire formen e podkasteve; Sherbime online, perkatesisht
transmetimi elektronik i lajmeve dhe informacioneve, perpilimi i teksteve, vizatimeve dhe
imazheve me ane te rrjeteve te telekomunikacionit; Sherbimet e informacionit te ofruara
permes rrjeteve telematike (perfshire internetin), perkatesisht transmetimi i lajmeve,
mesazheve, te dhenave, imazheve dhe dokumenteve; Sherbimet te ofrimit te rrjetit telematik,
perkatesisht sigurimi i aksesit ne informacionin e arritshem ne rrjetet telematike (perfshire
internetin); Sigurimi i forumeve elektronike dhe dhomave te bisedave ne rrjetet telematike
(perfshire internetin); Transmetimi i prezantimeve ne ekran nga kompjuteri dhe televizioni;
Transmetimi televiziv, kabllor dhe radio, perfshire lojerat audio; Mundesimi i aksesit ne
mediat udhezuese dhe arsimore ne internet, ne veçanti njesite arsimore multimediale;
Mundesimi i aksesit ne programet kompjuterike/softuer dhe media mesimore (te
shkarkueshme) te ofruara ne rrjetet telematike (perfshire internetin); Leasing e kohes se
hyrjes ne bazen e te dhenave kompjuterike; Mundesimi i hyrjes ne bazat e te dhenave ne
rrjetet kompjuterike.

(210) AL/T/ 2021/303
(220) 16/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 302020000119672 30/12/2020 IT
(526 )
(591)
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(732)
CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’
COOPERATIVA IN SIGLA CONAD
Via
Michelino,
59
–
40127
Bologna,
ITALY,
IT
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019
(511) 16 Leter, karton; Leter shkrimi; Materiale te shtypura, libra, revista; Katalogje;
Revista; gazeta, Fletepalosje; Fletushka; Manuale (doracake); Buletine; Letra me
personazhe; Albume per koleksionimin e letrave me personazhe; Materiale udhezuese dhe
mesimore (perveç aparateve); Artikuj shkrimi; Ditare; Axhenda; postera letre ose kartoni;
Postera; Postera reklamues; Broshura; Çanta letre dhe materiale paketimi.
35 Reklama; Administrimi dhe menaxhim i biznesit; Funksione zyre, marketing; Analize
dhe kerkim tregu; Marketing industrial; Marketing promocional; Sherbime te marketingut
industrial; Sherbime marketingu dhe promocionale; Aktivitete promocionale; Sherbime ne
lidhje me aktivitete per promovimin e produkteve; Pergatitja e materialeve dhe aktiviteteve
promocionale per te trete; Sherbime publicitare; Dhenia me qira e ambjenteve dhe
materialeve reklamuese; Ofrimi i sherbimeve te konsulences te marketingut dhe reklamimit;
Shperndarja
e
fletushkave.
38 Sherbime ne internet, perkatesisht transmetimi elektronik i permbajtjes te marra nga
librat, produktet tipografike dhe materialet e shtypura, te aksesueshme permes rrjeteve te
telekomunikacionit, perfshire formen e podkasteve; Sherbime online, perkatesisht
transmetimi elektronik i lajmeve dhe informacioneve, perpilimi i teksteve, vizatimeve dhe
imazheve me ane te rrjeteve te telekomunikacionit; Sherbimet e informacionit te ofruara
permes rrjeteve telematike (perfshire internetin), perkatesisht transmetimi i lajmeve,
mesazheve, te dhenave, imazheve dhe dokumenteve; Sherbimet te ofrimit te rrjetit telematik,
perkatesisht sigurimi i aksesit ne informacionin e arritshem ne rrjetet telematike (perfshire
internetin); Sigurimi i forumeve elektronike dhe dhomave te bisedave ne rrjetet telematike
(perfshire internetin); Transmetimi i prezantimeve ne ekran nga kompjuteri dhe televizioni;
Transmetimi televiziv, kabllor dhe radio, perfshire lojerat audio; Mundesimi i aksesit ne
mediat udhezuese dhe arsimore ne internet, ne veçanti njesite arsimore multimediale;
Mundesimi i aksesit ne programet kompjuterike/softuer dhe media mesimore (te
shkarkueshme) te ofruara ne rrjetet telematike (perfshire internetin); Leasing e kohes se
hyrjes ne bazen e te dhenave kompjuterike; Mundesimi i hyrjes ne bazat e te dhenave ne
rrjetet kompjuterike.

(210) AL/T/ 2021/304
(220) 16/03/2021
(540)

IL BUONO DEL PAESE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
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(526 )
(591)
(732) CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA IN
SIGLA CONAD
Via
Michelino,
59
–
40127
Bologna,
ITALY,
IT
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019
(511) 16 Leter, karton; Leter shkrimi; Materiale te shtypura, libra, revista; Katalogje;
Revista; gazeta, Fletepalosje; Fletushka; Manuale (doracake); Buletine; Letra me
personazhe; Albume per koleksionimin e letrave me personazhe; Materiale udhezuese dhe
mesimore (perveç aparateve); Artikuj shkrimi; Ditare; Axhenda; postera letre ose kartoni;
Postera; Postera reklamues; Broshura; Çanta letre dhe materiale paketimi.
35 Reklama; Administrimi dhe menaxhim i biznesit; Funksione zyre, marketing; Analize
dhe kerkim tregu; Marketing industrial; Marketing promocional; Sherbime te marketingut
industrial; Sherbime marketingu dhe promocionale; Aktivitete promocionale; Sherbime ne
lidhje me aktivitete per promovimin e produkteve; Pergatitja e materialeve dhe aktiviteteve
promocionale per te trete; Sherbime publicitare; Dhenia me qira e ambjenteve dhe
materialeve reklamuese; Ofrimi i sherbimeve te konsulences te marketingut dhe reklamimit;
Shperndarja
e
fletushkave.
38 Sherbime ne internet, perkatesisht transmetimi elektronik i permbajtjes te marra nga
librat, produktet tipografike dhe materialet e shtypura, te aksesueshme permes rrjeteve te
telekomunikacionit, perfshire formen e podkasteve; Sherbime online, perkatesisht
transmetimi elektronik i lajmeve dhe informacioneve, perpilimi i teksteve, vizatimeve dhe
imazheve me ane te rrjeteve te telekomunikacionit; Sherbimet e informacionit te ofruara
permes rrjeteve telematike (perfshire internetin), perkatesisht transmetimi i lajmeve,
mesazheve, te dhenave, imazheve dhe dokumenteve; Sherbimet te ofrimit te rrjetit telematik,
perkatesisht sigurimi i aksesit ne informacionin e arritshem ne rrjetet telematike (perfshire
internetin); Sigurimi i forumeve elektronike dhe dhomave te bisedave ne rrjetet telematike
(perfshire internetin); Transmetimi i prezantimeve ne ekran nga kompjuteri dhe televizioni;
Transmetimi televiziv, kabllor dhe radio, perfshire lojerat audio; Mundesimi i aksesit ne
mediat udhezuese dhe arsimore ne internet, ne veçanti njesite arsimore multimediale;
Mundesimi i aksesit ne programet kompjuterike/softuer dhe media mesimore (te
shkarkueshme) te ofruara ne rrjetet telematike (perfshire internetin); Leasing e kohes se
hyrjes ne bazen e te dhenave kompjuterike; Mundesimi i hyrjes ne bazat e te dhenave ne
rrjetet kompjuterike.
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(210) AL/T/ 2021/305
(220) 16/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’
COOPERATIVA IN SIGLA CONAD
Via
Michelino,
59
–
40127
Bologna,
ITALY,
IT
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, kodi postar 1019 Tiranë
(511) 16 Leter, karton; Leter shkrimi; Materiale te shtypura, libra, revista; Katalogje;
Revista; gazeta, Fletepalosje; Fletushka; Manuale (doracake); Buletine; Letra me
personazhe; Albume per koleksionimin e letrave me personazhe; Materiale udhezuese dhe
mesimore (perveç aparateve); Artikuj shkrimi; Ditare; Axhenda; postera letre ose kartoni;
Postera; Postera reklamues; Broshura; Çanta letre dhe materiale paketimi.
35 Reklama; Administrimi dhe menaxhim i biznesit; Funksione zyre, marketing; Analize
dhe kerkim tregu; Marketing industrial; Marketing promocional; Sherbime te marketingut
industrial; Sherbime marketingu dhe promocionale; Aktivitete promocionale; Sherbime ne
lidhje me aktivitete per promovimin e produkteve; Pergatitja e materialeve dhe aktiviteteve
promocionale per te trete; Sherbime publicitare; Dhenia me qira e ambjenteve dhe
materialeve reklamuese; Ofrimi i sherbimeve te konsulences te marketingut dhe reklamimit;
Shperndarja
e
fletushkave.
38 Sherbime ne internet, perkatesisht transmetimi elektronik i permbajtjes te marra nga
librat, produktet tipografike dhe materialet e shtypura, te aksesueshme permes rrjeteve te
telekomunikacionit, perfshire formen e podkasteve; Sherbime online, perkatesisht
transmetimi elektronik i lajmeve dhe informacioneve, perpilimi i teksteve, vizatimeve dhe
imazheve me ane te rrjeteve te telekomunikacionit; Sherbimet e informacionit te ofruara
permes rrjeteve telematike (perfshire internetin), perkatesisht transmetimi i lajmeve,
mesazheve, te dhenave, imazheve dhe dokumenteve; Sherbimet te ofrimit te rrjetit telematik,
perkatesisht sigurimi i aksesit ne informacionin e arritshem ne rrjetet telematike (perfshire
internetin); Sigurimi i forumeve elektronike dhe dhomave te bisedave ne rrjetet telematike
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(perfshire internetin); Transmetimi i prezantimeve ne ekran nga kompjuteri dhe televizioni;
Transmetimi televiziv, kabllor dhe radio, perfshire lojerat audio; Mundesimi i aksesit ne
mediat udhezuese dhe arsimore ne internet, ne veçanti njesite arsimore multimediale;
Mundesimi i aksesit ne programet kompjuterike/softuer dhe media mesimore (te
shkarkueshme) te ofruara ne rrjetet telematike (perfshire internetin); Leasing e kohes se
hyrjes ne bazen e te dhenave kompjuterike; Mundesimi i hyrjes ne bazat e te dhenave ne
rrjetet kompjuterike.

(210) AL/T/ 2021/306
(220) 16/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 302020000119681 30/12/2020 IT
(526 )
(591)
(732)
CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’
COOPERATIVA IN SIGLA CONAD
Via
Michelino,
59
–
40127
Bologna,
ITALY,
IT
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019
(511) 16 Leter, karton; Leter shkrimi; Materiale te shtypura, libra, revista; Katalogje;
Revista; gazeta, Fletepalosje; Fletushka; Manuale (doracake); Buletine; Letra me
personazhe; Albume per koleksionimin e letrave me personazhe; Materiale udhezuese dhe
mesimore (perveç aparateve); Artikuj shkrimi; Ditare; Axhenda; postera letre ose kartoni;
Postera; Postera reklamues; Broshura; Çanta letre dhe materiale paketimi.
35 Reklama; Administrimi dhe menaxhim i biznesit; Funksione zyre, marketing; Analize
dhe kerkim tregu; Marketing industrial; Marketing promocional; Sherbime te marketingut
industrial; Sherbime marketingu dhe promocionale; Aktivitete promocionale; Sherbime ne
lidhje me aktivitete per promovimin e produkteve; Pergatitja e materialeve dhe aktiviteteve
promocionale per te trete; Sherbime publicitare; Dhenia me qira e ambjenteve dhe
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materialeve reklamuese; Ofrimi i sherbimeve te konsulences te marketingut dhe reklamimit;
Shperndarja
e
fletushkave.
38 Sherbime ne internet, perkatesisht transmetimi elektronik i permbajtjes te marra nga
librat, produktet tipografike dhe materialet e shtypura, te aksesueshme permes rrjeteve te
telekomunikacionit, perfshire formen e podkasteve; Sherbime online, perkatesisht
transmetimi elektronik i lajmeve dhe informacioneve, perpilimi i teksteve, vizatimeve dhe
imazheve me ane te rrjeteve te telekomunikacionit; Sherbimet e informacionit te ofruara
permes rrjeteve telematike (perfshire internetin), perkatesisht transmetimi i lajmeve,
mesazheve, te dhenave, imazheve dhe dokumenteve; Sherbimet te ofrimit te rrjetit telematik,
perkatesisht sigurimi i aksesit ne informacionin e arritshem ne rrjetet telematike (perfshire
internetin); Sigurimi i forumeve elektronike dhe dhomave te bisedave ne rrjetet telematike
(perfshire internetin); Transmetimi i prezantimeve ne ekran nga kompjuteri dhe televizioni;
Transmetimi televiziv, kabllor dhe radio, perfshire lojerat audio; Mundesimi i aksesit ne
mediat udhezuese dhe arsimore ne internet, ne veçanti njesite arsimore multimediale;
Mundesimi i aksesit ne programet kompjuterike/softuer dhe media mesimore (te
shkarkueshme) te ofruara ne rrjetet telematike (perfshire internetin); Leasing e kohes se
hyrjes ne bazen e te dhenave kompjuterike; Mundesimi i hyrjes ne bazat e te dhenave ne
rrjetet kompjuterike.

(210) AL/T/ 2021/318
(220) 17/03/2021
(540)

HELL'S KITCHEN
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ITV Studios Limited
2 Waterhouse Square, Holborn London EC1N 2AE, United Kingdom , UK
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.2/1,
Tirane
(511) 9 Regjistrime dhe shkarkime zanore dhe video; aparate për regjistrimin, transmetimin
ose riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës të dhënash magnetike; aparat për regjistrimin
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dhe riprodhimin e zërit, e videove dhe të dhënave; disqe multi-media; regjistrime multimedia; disqe të lexueshme me lazer; disqe video; botime elektronike të shkarkueshme; bartës
të dhënash, të gjithë për t'u përdorur në ruajtjen e regjistrimeve të zërit, regjistrimeve video,
të dhënave, imazheve, grafikëve, teksteve, programeve ose informacioneve; bartës memorje,
kompakte disqe interaktive, CD-ROM dhe DVD; kaseta, disqe, CD-ROM dhe DVD të pararegjistruara; aplikacione programesh kompjuterikë të shkarkueshëm; aplikacione celulari të
shkarkueshme; softuer i regjistruar dhe i shkarkueshëm i lojërave video; softuer i regjistruar
dhe i shkarkueshëm i lojërave kompjuterike; programet interaktive të lojërave video të
regjistruara dhe të shkarkueshme; pajisje memorje dhe disqe për lojëra kompjuterike;
programe dhe softuer elektronike lojërash; softuer kompjuterik lojërash elektronike për
telefona celularë, tableta, kompjuterë personalë dhe pajisje elektronike dore; pajisje dhe
softuer lojërash të realitetit virtual; softuer dhe aplikacione të telefonisë celular; softuer
bixhozi; softuer aplikacioni për lojëra fati; softuer i shkarkueshëm aplikacioni për lojëra fati;
peshore kuzhine; pajisje peshimi për përdorim në kuzhinë; aparate matëse elektronike për
monitorimin e kushteve dhe temperaturës brenda furrave; pjesë dhe pajisje për të gjitha
mallrat
e
lartpërmendura.
41 shërbime argëtimi; shërbime argëtimi në formën e programeve televizive, programeve
kabllore, satelitore dhe në Internet; prodhimi dhe prezantimi i programeve televizive,
shfaqjeve, filmave, videove dhe DVD-ve; prodhimi dhe prezantimi i programeve televizive,
kabllore, satelitore dhe në interneti; prodhimi, prezantimi, shpërndarja, menaxhimi,
rrjetëzimi dhe marrja me qiradhënia e programeve televizive, kabllore, satelitore dhe në
Internet dhe të filmave, regjistrimeve zanore, regjistrimeve video dhe DVD-ve; shërbime
arsimore në lidhje me argëtimin; informacion në lidhje me argëtimin ose edukimin, të ofruara
në internet nga një bazë të dhënash kompjuterike ose nga interneti ose nga komunikimi
satelitor, mikrovalë ose media elektronike, digjitale ose analoge; ofrim shfaqesh lojërash;
shërbime argëtuese televizive që përfshijnë pjesëmarrje të audiencës telefonike; argëtim
interaktiv për përdorim me celular; ofrim videoklipesh të pa-shkarkueshme në internet dhe
përmbajtjeve të tjera digjitale multimedia që përmbajnë audio, video, ilustrime dhe/ose tekste
nga ose te lidhura me një seri televizive të vazhdueshme; ofrimi i informacionit argëtues
përmes një faqeje në internet; hartimi dhe prodhimi i koncepteve për emisione (lojërash) në
radio dhe televizion, përfshirë formatimet; organizimi, prodhimi dhe prezantimi i eventeve
për qëllime edukimi, kulturore ose argëtuese; demonstrimi online dhe televiziv i gatimit;
edukimi dhe trajnimi në lidhje me ushqimin dhe gatimin; organizimi i kurseve të gatimit;
organizimi i konkurseve të gatimit; organizimi, prodhimi dhe prezantimi i konkurseve,
garave, lojërave, shfaqjeve të lojërave, kuiceve, ditëve argëtuese, ekspozitave, shfaqjeve,
shfaqjeve në rrugë, eventeve në skenë, shfaqjeve teatrore, koncerteve, shfaqjeve të
drejtpërdrejta dhe eventeve me pjesëmarrje; shërbime parqesh argëtimi dhe arkade (arcade)
argëtimi; shërbime parku tematik; ofrim objektesh rekreative; shërbime lojërash panairi
argëtimi; shërbime çlodhjeje; shërbime argëtimi në natyrën e një shfaqjeje të drejtpërdrejtë
teatrale, muzikore, komike ose eksperience të një loje virtuale; ofrim lojërash të bazuara në
internet; video ofruar nga interneti; shërbime lojërash dhe bixhozi në internet; shërbime
interaktive dhe online të lojërave me fitim të menjëhershme dhe lojërave gervish dhe fito të
ofruara në internet nga një rrjet kompjuterik; shërbime informacioni dhe këshillimi në lidhje
shërbimet
e
lartpërmendura.
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(210) AL/T/ 2021/319
(220) 17/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ITV Studios Limited
2 Waterhouse Square, Holborn London EC1N 2AE, United Kingdom, UK
(740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1, Tirane
(511) 9 Regjistrime dhe shkarkime zanore dhe video; aparate për regjistrimin, transmetimin
ose riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës të dhënash magnetike; aparat për regjistrimin
dhe riprodhimin e zërit, e videove dhe të dhënave; disqe multi-media; regjistrime multimedia; disqe të lexueshme me lazer; disqe video; botime elektronike të shkarkueshme; bartës
të dhënash, të gjithë për t'u përdorur në ruajtjen e regjistrimeve të zërit, regjistrimeve video,
të dhënave, imazheve, grafikëve, teksteve, programeve ose informacioneve; bartës memorje,
kompakte disqe interaktive, CD-ROM dhe DVD; kaseta, disqe, CD-ROM dhe DVD të pararegjistruara; aplikacione programesh kompjuterikë të shkarkueshëm; aplikacione celulari të
shkarkueshme; softuer i regjistruar dhe i shkarkueshëm i lojërave video; softuer i regjistruar
dhe i shkarkueshëm i lojërave kompjuterike; programet interaktive të lojërave video të
regjistruara dhe të shkarkueshme; pajisje memorje dhe disqe për lojëra kompjuterike;
programe dhe softuer elektronike lojërash; softuer kompjuterik lojërash elektronike për
telefona celularë, tableta, kompjuterë personalë dhe pajisje elektronike dore; pajisje dhe
softuer lojërash të realitetit virtual; softuer dhe aplikacione të telefonisë celular; softuer
bixhozi; softuer aplikacioni për lojëra fati; softuer i shkarkueshëm aplikacioni për lojëra fati;
peshore kuzhine; pajisje peshimi për përdorim në kuzhinë; aparate matëse elektronike për
monitorimin e kushteve dhe temperaturës brenda furrave; pjesë dhe pajisje për të gjitha
mallrat
e
lartpërmendura.
41 shërbime argëtimi; shërbime argëtimi në formën e programeve televizive, programeve
kabllore, satelitore dhe në Internet; prodhimi dhe prezantimi i programeve televizive,
shfaqjeve, filmave, videove dhe DVD-ve; prodhimi dhe prezantimi i programeve televizive,
kabllore, satelitore dhe në interneti; prodhimi, prezantimi, shpërndarja, menaxhimi,
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rrjetëzimi dhe marrja me qiradhënia e programeve televizive, kabllore, satelitore dhe në
Internet dhe të filmave, regjistrimeve zanore, regjistrimeve video dhe DVD-ve; shërbime
arsimore në lidhje me argëtimin; informacion në lidhje me argëtimin ose edukimin, të ofruara
në internet nga një bazë të dhënash kompjuterike ose nga interneti ose nga komunikimi
satelitor, mikrovalë ose media elektronike, digjitale ose analoge; ofrim shfaqesh lojërash;
shërbime argëtuese televizive që përfshijnë pjesëmarrje të audiencës telefonike; argëtim
interaktiv për përdorim me celular; ofrim videoklipesh të pa-shkarkueshme në internet dhe
përmbajtjeve të tjera digjitale multimedia që përmbajnë audio, video, ilustrime dhe/ose tekste
nga ose te lidhura me një seri televizive të vazhdueshme; ofrimi i informacionit argëtues
përmes një faqeje në internet; hartimi dhe prodhimi i koncepteve për emisione (lojërash) në
radio dhe televizion, përfshirë formatimet; organizimi, prodhimi dhe prezantimi i eventeve
për qëllime edukimi, kulturore ose argëtuese; demonstrimi online dhe televiziv i gatimit;
edukimi dhe trajnimi në lidhje me ushqimin dhe gatimin; organizimi i kurseve të gatimit;
organizimi i konkurseve të gatimit; organizimi, prodhimi dhe prezantimi i konkurseve,
garave, lojërave, shfaqjeve të lojërave, kuiceve, ditëve argëtuese, ekspozitave, shfaqjeve,
shfaqjeve në rrugë, eventeve në skenë, shfaqjeve teatrore, koncerteve, shfaqjeve të
drejtpërdrejta dhe eventeve me pjesëmarrje; shërbime parqesh argëtimi dhe arkade (arcade)
argëtimi; shërbime parku tematik; ofrim objektesh rekreative; shërbime lojërash panairi
argëtimi; shërbime çlodhjeje; shërbime argëtimi në natyrën e një shfaqjeje të drejtpërdrejtë
teatrale, muzikore, komike ose eksperience të një loje virtuale; ofrim lojërash të bazuara në
internet; video ofruar nga interneti; shërbime lojërash dhe bixhozi në internet; shërbime
interaktive dhe online të lojërave me fitim të menjëhershme dhe lojërave gervish dhe fito të
ofruara në internet nga një rrjet kompjuterik; shërbime informacioni dhe këshillimi në lidhje
shërbimet e lartpërmendura.

(210) AL/T/ 2021/328
(220) 19/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
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(591) jeshile; e zezë
(732) LIM-EM
TIRANE, NJESIA NR.2, RRUGA BUDI, PALLATI FASKED, KATI 2, AL
(740) AEDA VELIU
TIRANE, NJESIA NR.2, RRUGA BUDI, PALLATI FASKED, KATI 2
(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 vetite e tyre fizike ose
kimike.

(210) AL/T/ 2021/329
(220) 23/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe; e zezë
(732) Fix Pro shpk
Lagjia 1, Rruga ''Eordej'', Objekt privat ne zonen kadastrale nr.1101, nr.64, Korce, AL
(740) Eno Dodbiba
Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë
(511) 29 Ekstrakte mishi, sallam, produkte mishi, mish i ngrire
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(210) AL/T/ 2021/336
(220) 23/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e zezë
(732) GEORGAKIS SHPK
Korce Bulgarec Dishnice, Rruga Nacionale Korce-Bilisht, Dishnice., AL
(740) Anestis Georgakis
Korce Bulgarec Dishnice, Rruga Nacionale Korce-Bilisht, Dishnice.
(511) 11 Aparate dhe instalime për ndricim, ftohje, gjenerimin e avullit, gatimin, tharjen,
ventilimin, furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare (të tilla si spirale hidraulike inoksi,
sifona, telefona dushi, tualete).
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(210) AL/T/ 2021/337
(220) 23/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu; e zezë; e verdhë; e kuqe
(732) GEORGAKIS SHPK
Korce Bulgarec Dishnice, Rruga Nacionale Korce-Bilisht,
(740) Anestis Georgakis
Korce Bulgarec Dishnice, Rruga Nacionale Korce-Bilisht, Dishnice.
(511)
9
Panele
diellore
për
prodhimin
11 Boilera për ngrohje.

(210) AL/T/ 2021/338
(220) 23/03/2021
(540)

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

Dishnice.,

e

AL

energjisë.
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(526 )
(591) portokalli; blu; gri
(732) GEORGAKIS SHPK
Korce Bulgarec Dishnice, Rruga Nacionale Korce-Bilisht, Dishnice., AL
(740) Anestis Georgakis
Korce Bulgarec Dishnice, Rruga Nacionale Korce-Bilisht, Dishnice.
(511)
3
Preparate
për
zhbllokimin
e
tubave
të
kullimit.
9
Panele
diellore
per
prodhimn
e
energjise
11 Aparate dhe instalime për ndricim, ftohje, gjenerimin e avullit, gatimin, tharjen,
ventilimin, furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare; Boilera për ngrohje.

(210) AL/T/ 2021/346
(220) 29/03/2021
(540)

SIGUPAS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) UNION DISTRIBUCION SERVIS ALBANIA SHPK
Rruga e "Kavajes", ish stabilimenti "Mihal Duri", Hyrja 1, Kati 2, Tirane- Shqiperi., AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 9 Botime jo të shtypura, elektronike dhe digitale;softueri i aplikacioneve;programi
elektronik i postës elektronike dhe mesazheve;softuere dhe aplikacione për pajisje te
levizshem (mobile);aplikacione të shkarkueshme për përdorim me pajisje të
lëvizshme;pajisjet e komunikimit dhe pajisjet e komunikimit te levizshem (mobile);pajisje
kompjuterike dhe softuere për lehtësimin e transaksioneve të pagesave me mjete elektronike
për rrjetet celulare, rrjetet kompjuterike globale dhe / ose pajisjet e levizshme (mobile) të
telekomunikimit;Softuere, te aplikuara për telefona te levizshem (mobile) ose pajisje të tjera
elektronike;Softuer që mundëson transmetimin e të dhënave në faqe interneti, telefona
celularë dhe pajisje të tjera elektronike;Kasat e ngarkimit, përshtatësit dhe zinxhiret e
energjisë;Ngarkuesit USB;Softuera, qe aplikohen për telefona celularë ose pajisje të tjera
elektronike që u mundësojnë konsumatorëve të shohin dhe blejnë mallra ose shërbime, si dhe
të depozitojnë dhe të kenë qasje në detaje të mallrave dhe shërbimeve;softuer, qe aplikohen
për telefona celularë ose pajisje të tjera elektronike që u mundësojnë konsumatorëve të
marrin njoftime shtytëse dhe mesazhe të tjera elektronike; programet operative kompjuterike,
të regjistruara; programe kompjuterike, të shkarkueshme; programe kompjuterike, të
regjistruara; aplikacione softuerësh kompjuterikë, të shkarkueshëm; platformat e
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programeve kompjuterikë, të regjistruara ose të shkarkueshme; softuer kompjuterik, i
regjistruar.
36
Shërbime financiare;shërbime transaksionesh financiare;shërbime pagese të
faturave;ofrimi i shërbimeve te transaksioneve tregtare të sigurta;shërbime të pagesës
elektronike; shërbimet e pagesës së e-portofolit; transferimi elektronik i fondeve; transferimi
elektronik i monedhave virtuale; shkëmbimi i parave; shkëmbimi financiar i monedhës
virtuale; menaxhimi financiar i pagesave të rimbursimit për të tjerët; hulumtimet financiare;
sigurimi i informacionit financiar përmes një faqe në internet; sherbime bankare online;
procesimi i pagesave me kartë krediti; procesimi i pagesave me kartë debiti; sigurimi i
zbritjeve në institucionet pjesëmarrëse të të tjerëve përmes përdorimit të një karte anëtarësie;
shërbimet e pagesës së pensionit.

(210) AL/T/ 2021/347
(220) 29/03/2021
(540)

UNIPAS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) UNION FINANCIAR TIRANE SHA
Rruga ''Ismail Qemali'', Nr.32, Kati 3, Kodi Postar 1019, Njësia Bashkiake Nr.5, Tirane Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 9 Botime jo të shtypura, elektronike dhe digitale;softueri i aplikacioneve;programi
elektronik i postës elektronike dhe mesazheve;softuere dhe aplikacione për pajisje te
levizshem (mobile);aplikacione të shkarkueshme për përdorim me pajisje të
lëvizshme;pajisjet e komunikimit dhe pajisjet e komunikimit te levizshem (mobile);pajisje
kompjuterike dhe softuere për lehtësimin e transaksioneve të pagesave me mjete elektronike
për rrjetet celulare, rrjetet kompjuterike globale dhe / ose pajisjet e levizshme (mobile) të
telekomunikimit;Softuere, te aplikuara për telefona te levizshem (mobile) ose pajisje të tjera
elektronike;Softuer që mundëson transmetimin e të dhënave në faqe interneti, telefona
celularë dhe pajisje të tjera elektronike;Kasat e ngarkimit, përshtatësit dhe zinxhiret e
energjisë;Ngarkuesit USB;Softuera, qe aplikohen për telefona celularë ose pajisje të tjera
elektronike që u mundësojnë konsumatorëve të shohin dhe blejnë mallra ose shërbime, si dhe
të depozitojnë dhe të kenë qasje në detaje të mallrave dhe shërbimeve;softuer, qe aplikohen
për telefona celularë ose pajisje të tjera elektronike që u mundësojnë konsumatorëve të
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marrin njoftime shtytëse dhe mesazhe të tjera elektronike; programet operative kompjuterike,
të regjistruara; programe kompjuterike, të shkarkueshme; programe kompjuterike, të
regjistruara; aplikacione softuerësh kompjuterikë, të shkarkueshëm; platformat e programeve
kompjuterikë, të regjistruara ose të shkarkueshme; softuer kompjuterik, i regjistruar.
36
Shërbime financiare;shërbime transaksionesh financiare;shërbime pagese të
faturave;ofrimi i shërbimeve te transaksioneve tregtare të sigurta;shërbime të pagesës
elektronike; shërbimet e pagesës së e-portofolit; transferimi elektronik i fondeve; transferimi
elektronik i monedhave virtuale; shkëmbimi i parave; shkëmbimi financiar i monedhës
virtuale; menaxhimi financiar i pagesave të rimbursimit për të tjerët; hulumtimet financiare;
sigurimi i informacionit financiar përmes një faqe në internet; sherbime bankare online;
procesimi i pagesave me kartë krediti; procesimi i pagesave me kartë debiti; sigurimi i
zbritjeve në institucionet pjesëmarrëse të të tjerëve përmes përdorimit të një karte anëtarësie;
shërbimet e pagesës së pensionit.

(210) AL/T/ 2021/349
(220) 29/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e zezë; e gjelbër
(732) Wine.Al Sh.p.k
Lagjja 14, Shkozet, Rruga Asti Gogoli, Godinë 2 kat, Kati i parë, Nr. Pasurie 197, Zona
Kadastrale
82/60,
Durrës,
Shqipëri,
AL
(740) Iljaz Mehmeti
Lagjja 14, Shkozet, Rruga Asti Gogoli, Godinë 2 kat, Kati i parë, Nr. Pasurie 197, Zona
Kadastrale 82/60, Durrës, Shqipëri
(511) 33 pije alkoolike (përveç birrës); verë; pije aloolike me përmbajtje frutash; brandy
(distilat i verës); raki; pije alkoolike të distiluara; likere (të bëra nga distilimi); pije dixhestive
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(likeret dhe pije të distiluara që nxisin tretjen); aperitivë alkoolikë; biter; sidër, (musht i zier);
koktejle alkoolike; xhin (raki e manave të dëllinjës); likere; rum; vodka; uiski; ekstrakte
frutash, alkoolike; hidromel (pije alkoolike nga mjalti); përzierjet e përgatitura paraprakisht
të pijeve alkoolike, të cilat nuk janë të bazuara në birrë; ekstrakte alkoolike.

(210) AL/T/ 2021/357
(220) 31/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e zezë; e kuqe; blu e errët
(732) FERNETI DOOEL Skopje
Dzon Kenedi br. 25-5/19, Skopje, Republic of North Macedonia, MK
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 1 Plehra të përzier, të lëngët dhe të ngurtë të tokës për përdorim në bujqësi dhe
hortikulturë, për të stimuluar rritjen e bimëve dhe për të rritur rendimentin.
35 Reklamim dhe marketing në lidhje me plehra të përzier, të lëngët dhe të ngurtë të tokës
për përdorim në bujqësi dhe hortikulturë, për të stimuluar rritjen e bimëve dhe për të rritur
rendimentin.
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(210) AL/T/ 2021/447
(220) 21/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) LOUNGE & BAR
(591) e bardhë; e zezë; jeshile
(732) The Nest Lounge & Bar SH.P.K
Rruga Muhamet Gjollesha, Pallati Nr.32, Shkalla Nr.6, Ap.42, Tirane, AL
(740) ARSIGEN SELIMAJ
Rruga Muhamet Gjollesha, Pallati Nr.32, Shkalla Nr.6, Ap.42, Tirane
(511) 43 Shërbime Bari; Shërbime të kafeterisë; Shërbime restoranti; Shërbime të restorantit
të ushqimeve të lehta dhe të shpejta që konsumohen midis vakteve [snack-bar]; Shërbime
restoranti me vete-shërbim; Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; Shërbime të
kateringut për ushqime dhe pije; Shërbime Mense; Shërbime të informacionit dhe këshillimit
në lidhje me përgatitjen e vakteve; Shërbime të rezervimit për akomodim të përkohshëm;
Strehim i përkohshëm; Shërbime hotelerie.
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( 21 ) AL/I/ 2020/4
( 22 ) 13/05/2020
(
54
)
1.Kuti
amballazhi
vjollcë
per
çokollata
2.Kuti
amballazhi
çiklaminë
për
çokollata
3.Kuti
amballazhi
blu
per
çokollata
4.Kuti amballazhi bojë qielli per çokollata
( 11 ) 288
( 15 ) 02/04/2021
( 30 )
( 73 ) Godiva Belgium B.V./S.R.L. / Veeartsenstraat 42D, 1070 Anderlecht, Belgium, BE
( 72 ) Ali Ülker (Veeartsenstraat 42D, 1070 Anderlecht, Belgium)
( 18 ) 13/05/2025
( 51 )
( 55 )

( 21 ) AL/I/ 2020/5
( 22 ) 13/05/2020
(
54
)
1.Letër
vjollcë
amballazhi
për
çokollata
2.Letër
e
çiklaminë
amballazhi
për
çokollata
3.Letër
blu
amballazhi
për
çokollata
4.Letër bojë qielli amballazhi për çokollata
( 11 ) 289
( 15 ) 02/04/2021
( 30 )
( 73 ) Godiva Belgium B.V./S.R.L. / Veeartsenstraat 42D, 1070 Anderlecht, Belgium, BE
( 72 )
( 18 ) 13/05/2025
( 51 )
( 55 )
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( 21 ) AL/I/ 2020/12
( 22 ) 06/11/2020
( 54 ) Dyshek
( 11 ) 291
( 15 ) 30/04/2021
( 30 )
( 73 ) COMMERCEE CORP SHPK / Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndërtesa
Pajtoni shpk, Kati përdhes, Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL
( 72 )
( 18 ) 06/11/2025
( 51 )
( 55 )

( 21 ) AL/I/ 2020/13
( 22 ) 06/11/2020
( 54 ) Dyshek
( 11 ) 290
( 15 ) 30/04/2021
( 30 )
( 73 ) COMMERCEE CORP SHPK / Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa
Pajtoni shpk, Kati perdhes, Dyqani Nr.11, Tirane – Shqiperi., AL
( 72 )
( 18 ) 06/11/2025
( 51 )
( 55 )
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( 21 ) AL/I/ 2020/11
( 22 ) 15/10/2020
(
54
)
Dizenjime
paketimi
te
gjelber
Dizenjime
paketimi
bojeqielli
Dizenjime paketimi te kuqe
( 30 )
( 73 ) PEYMAN KURUYEMİŞ GIDA AKTARİYE KİMYEVİ MADDELER TARIM
ÜRÜNLERİ SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI / 75. Yıl Organize Sanayi Bölgesi
Mah. 9. Cad. No: 44 Odunpazarı Eskişehir TURKEY, TR
( 71 ) ALİ BURAK AYGÜL (Employee of PEYMAN) (Anadolu Hisarı Mah. Dolaybağı
Cad. No:8/B Beykoz İstanbul TURKEY)
( 51 )
( 55 )
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