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

  

Markat.  

111. Numri i  regjistrimit të markës.  

151. Data e regjistrimit.  

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

210. Numri i kërkesës.  

220. Data e depozitimit të markës.  

300. Prioriteti.  

511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve. 

526. Elementet e Pambrojtur  te Markes 540. 

Riprodhimi i  markës.   

554. Marke trepërmasore.  

510. Lista e mallrave dhe  shërbimeve.  

591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës.  

551. Markë kolektive.  

731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 732. 

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

Albania / Shqipëria                    AL  

Algeria / Algjeria                    DZ  

Angola / Anguila                    AI  

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud             AG  

Argentina / Argjentina                  AR  

Aruba / Aruba                     AW  

Australia / Australia                   AU  

Austria / Austria                    AT  

Bahamas / Bahamas                   BS  

Bahrain / Bahrein                    BH  

Bangladesh / Bangladeshi                  BD  

Barbados / Barbados                   BB    

Belarus / Bjellorusia                   BY    

Belgium / Belgjika                    BE  

Belize / Belice                    BZ  

Benin / Benin                     BJ  

Bermuda / Bermuda                   BM  

Bhutan / Bhutan                    BT  

Bolivia / Bolivia                    BO  

Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina             BA  

Botswana / Botsvana                   BW  

Bouvet Islands / Ishujt Buver                BV  

Brazil / Brazili                    BR  

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem              BN  

Bulgaria / Bullgaria                   BG  

Burkina Faso / Burkina Faso                 BF  

Burma / Burma                    MM  

Burundi / Burundi                    BI  

Cambodia / Kamboxhia                  KH  

Cameroon / Kameruni                  CM  

Canada / Kanada                    CA  

Cape Verde / Kepi i Gjelbër                 CV  

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                KY  

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore         CF  

Chad/ Cadi                      TD 

Chile / Kili                      CL  

China / Kina                     CN     

Colombia / Kolumbia                   CO  

Comoros / Komoros                   KM  

Congo / Kongo                    CG  

Cook Islands / Ishujt Kuk     

Costa Rica / Kosta Rika                  CR  

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte                CI  

Croatia / Kroacia                    HR  
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Cuba / Kuba                     CU  

Cyprus / Qipro                    CY  

Czech Republic / Republika Çeke                CZ  

Denmark / Danimarka                          DK  

Djibouti / Xhibuti                                                                    DJ 

Dominika / Domenika        DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane  DO  

Ecuador / Ekuadori          EC  

Egypt / Egjipti          EG  

El Salvador / El Salvadori                  SV  

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale              GQ  

Erintrea / Erintrea                    ER  

Estonia / Estonia                    EE  

Ethiopia / Etiopia                    ET  

Falkland Islans / Ishujt Malvine                FK  

Fiji / Fixhi                      FJ  

Findland / Findland                   FI  

France / Franca                    FR  

Gabon / Gaboni                    GA  

Gambia / Gambia                    GM  

Georgia / Gjeorgjia                    GE  

Germany / Gjermania                   DE  

Ghana / Gana                     GH  

Giblartar / Gjibraltari                   GI  

Greece / Greqia                    GR 

Grenada / Granada                    GD  

Guatemala / Guatemala                  GT  

Guinea / Guinea                    GN  

Guinea Bissau / Guinea Bisao                GW  

Guyana / Guajana                    GY  

Haiti / Haiti                      HT  

Honduras / Hondurasi                  HN  

Hong Kong / Hong Kongu                  HK  

Hungary / Hungaria                   HU  

Iceland / Islanda                    IS  

India / India                      IN  

Indonezia / Indonezia                   ID 

Iran / Irani                      IR 

Iraq / Iraku                      IQ  

Ireland / Irlanda                    IE  

Israel / Israeli                     IL  

Italy / Italia                      IT  

Jamaica / Xhamaika                   JM  

Japan / Japonia                    JP  

Jordan / Jordania                    JO  

Kazakhstan / Kazakistani                  KZ  

Kenya / Kenia                     KE  
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Kiribati / Kiribati                    KI  

Korea / Korea                     KR  

Kyrguzstan / Kirgistan                  KG  

Kwait / Kuvaiti                    KW  

Laos / Laosi                     LA  

Latvia / Letonia                    LV  

Lebanon / Libani                    LB 

Lesotho / Lesoto                                                                    LS 

Liberia / Liberia          LR 

Macau / Makau          MO  

Madagascar / Madagaskari        MG  

Malawi / Malavi          MW  

Malaysia / Malaizia                   MY  

Maldives / Maldives                   MV  

Mali / Mali                      ML  

Malta / Malta                     MT  

Marshall Islands / Ishujt Marshall                MH 

Mauritania / Mauritania                  MR  

Mauritius / Mauritius                   MU  

Mexico / Meksika                    MX 

Monaco / Monako                    MC 

Mongalia / Mongolia                            MN  

Montserrat / Montserrati                  MS  

Morocco / Maroku                    MA  

Mozambique / Mozambiku                 MZ  

Myanmar / Myanmar                   MM  

 Namibia / Namibia                            NA  

Nauru / Nauru                     NR  

Nepal / Nepal                     NP  

Netherlands / Hollanda                  NL  

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze              AN  

New Zealand / Zelanda e Re                 NZ  

Nicaragua / Nikaragua                  NI  

Niger / Nigeri                     NE  

Nigeria / Nigeria                    NG  

Norway / Norvegjia                   NO  

Oman / Omani                    OM  

Pakistan / Pakistani                    PK  

Palau / Palau                     PW  

Panama / Panamaja                    PA  

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re              PG  

Paraguay / Paraguai                   PY  

Peru / Peruja                     PE  

Philippines / Filipine                   PH  

Poland / Polonia                    PL  

Portugal / Portugalia                   PT  

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

Romania / Rumania                   RO  

Russian Federation/Federata Ruse                RU  

Rwanda / Ruanda                    RW  

Saint Helena / Shen Helena                 SH  

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis             KN  

Saint Lucia / Shen Lucia                  LC  

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet       VC  

Samoa / Samoa                    WS  

San Marino / San Marino                          SM  

 Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe                                                            ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali          SN  

Seychelles / Sejshellet                                                                 SC  

Sierra Leone / Sierra Leone                                                                            SL  

Singapore / Singapori                   SG  

Slovakia / Sllovakia                   SK  

Slovenia / Sllovenia                   SI  

Solomon Islans / Ishujt Solomone                SB  

Somalia / Somalia                    SO  

South Africa / Afrika e Jugut                 ZA  

Spain / Spanja                     ES  

Sri Lanka / Sri Lanka                   LK 

Sudan / Sudani                    SD  

Suriname / Surinami                   SR  

Swaziland / Shvacilandi                  SZ  

Sweden / Suedia                    SE  

Switzerland / Zvicra                   CH  

Syria / Siria                      SY  

Taiwan / Taivani                    TW  

Thailand / Tailanda                    TH  

Togo / Togo                     TG  

Tonga / Tonga                    TO  

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako            TT  

Tinisia / Tunizia                    TN  

Turkey / Turqia                    TR  

Turkmenistan / Turkmenistani                TM  

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko            TC  

Tuvalu / Tuvalu                    TV  

Uganda / Uganda                    UG  

Ukraine / Ukraina                    UA  

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe          AE  

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar              GB  

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise       TZ  

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes        US  

Uruguay / Uruguai                    UY  

Uzbekistan / Uzbekistani                  UZ  
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Vanuatu / Vanuatu                    VU  

Vatican / Vatikani                    VA  

Venezuela / Venezuela                  VE  

Vietnam / Vietnami                   VN  

Virgin Islands / Ishujt Virxhin                VG  

Yemen / Jemeni                    YE  

Yugoslavia / Jugosllavia                  YU  

Zaire / Zaireja                     ZR  

Zambia / Zambia                    ZM  

Zimbabwe / Zimbabve                  ZW  
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(210)  AL/T/ 2019/240 

(540)  Sunny Vibes FESTIVAL 

(732)  Prosound Shpk 

Tiranë, Rr, "Komuna e Parisit", Zona Kadastrale 8270, AL 

(151)  19/05/2021 

(180)  30/07/2029 

(111)  21744 

(300)   

(510)  41, 

(526)  FESTIVAL 

(591)  -e bardhë; e verdhë; rozë; gurkali 

(740) Angjello Gjika 

Rruga Peti, Kompleksi Sona 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/615 

(540)  BRAZILIAN JIU JITSU TIRANA MMA CENTER 

(732)  TIRANA MMA CENTER 

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

(151)  18/05/2021 

(180)  04/08/2030 

(111)  21739 

(300)   

(510)  25, 28  41, 

(526)  BRAZILIAN JIU JITSU TIRANA, CENTER 

(591)  - 

(740) Sara Banushi 

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

1401, Tiranë, Shqipëri. 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/616 

(540)  SPORTS ASSOCIATION TIRANA MMA CENTER 

(732)  TIRANA MMA CENTER 

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

(151)  19/05/2021 

(180)  04/08/2030 

(111)  21745 

(300)   
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(510)  25, 28  41, 

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

SHQIPONJES 

(591)  -e kuqe; e zezë; e bardhë 

(740) Sara Banushi 

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

1401, Tiranë, Shqipëri. 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/619 

(540)  Brands For Less 

(732)  Brands for Less (BFL) FZCO 

P.O. Box 80794, Jebel Ali, Dubai, AE, AE 

(151)  11/05/2021 

(180)  04/08/2030 

(111)  21728 

(300)   

(510)  35, 

(526)  Brands 

(591)  -E verdhë; 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/ 2020/694 

(540)  ERBORISTERIA DI KLEA 

(732)  Klea Mustafa 

Rruga ''Gjergj Legisi ", blloku Gintash, Pallati N, Laprakë, Tiranë, AL 

(151)  18/05/2021 

(180)  02/09/2030 

(111)  21738 

(300)   

(510)  3  35, 

(526)  ERBORISTERIA 

(591)  -e bardhë; e zezë; rozë 

(740) Moreno Malevi 

Blloku "1 Maji", Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë 
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(210)  AL/T/ 2020/714 

(540)  Off White 

(732)  OFF-WHITE LLC 

360 Hamilton Ave., #100 White Plains, NY 10601, U.S.A, US 

(151)  11/05/2021 

(180)  08/09/2030 

(111)  21727 

(300)   

(510)  4, 9, 16, 21  24, 

(526)   

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) Evis Jani 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/781 

(540)  LYFNUA 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

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

(151)  11/05/2021 

(180)  23/09/2030 

(111)  21729 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/806 

(540)  IODACT 

(732)  Lo.Li. Pharma S.r.l. 

Via Sabatino Gianni, 14 00156 Rome, Italy, 00156 Roma, IT 

(151)  18/05/2021 

(180)  05/10/2030 

(111)  21740 

(300)   
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(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Gentjan Hasa 

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" , shkalla 5, apt.25, Tirane 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/829 

(540)  Sanur Beach & Resto Lounge 

(732)  Filip Fermanis 

Vlore Himare DHERMI Rruga e Kampit, Lagjia Kamp, Prane Kampit te Punetoreve, Objekt 

2-katesh, Nr.1, AL 

(151)  12/05/2021 

(180)  07/10/2030 

(111)  21734 

(300)   

(510)  43, 

(526)  Beach & Resto Lounge 

(591)  -ngjyra e hirit; e bardhë 

(740) Filip Fermanis 

Rruga Emin Duraku pll 6/1 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/885 

(540)   

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH 

(151)  11/05/2021 

(180)  26/10/2030 

(111)  21730 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  -e kuqe e erret; portokalli e ndezur; portokalli e hapur; e verdhe; blu; bojeqiell. 

(740) Vjollca SHOMO 

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



 Buletini i Pronësisë Industriale  14 

  

(210)  AL/T/ 2020/901 

(540)  BIJI 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH 

(151)  18/05/2021 

(180)  29/10/2030 

(111)  21742 

(300)  35238  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 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/935 

(540)  CARNIVAL 

(732)  KT & G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR, KR 

(151)  11/05/2021 

(180)  13/11/2030 

(111)  21731 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/953 

(540)  FARMACI Ditë e Natë 

(732)  DITE E NATE shpk 

Zona Kadatrale 8130, Rruga "Kongresi i Manastirit", Nr.44/11, Tiranë, Shqipëri, AL 

(151)  19/05/2021 

(180)  18/11/2030 

(111)  21743 

(300)   

(510)  35, 
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(526)  FARMACI 

(591)  -Blu; e bardhe; e gjelbert. 

(740) Krenar Loloçi 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/961 

(540)  Gocat 

(732)  Fieralda Dardha 

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

(151)  11/05/2021 

(180)  19/11/2030 

(111)  21733 

(300)   

(510)  3, 5, 13, 14, 16, 18, 25, 26, 30, 32, 35, 38, 41, 43  44, 

(526)   

(591)  -Turkeze, bezhe, e bardhe. 

(740) Fieralda Dardha 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/965 

(540)  ALTA GROUP 

(732)  ALTA GROUP SH.P.K 

Tirane, Kashar, KASHAR, Rruga Industriale, Godina 2-kateshe, Nr.19, AL 

(151)  11/05/2021 

(180)  23/11/2030 

(111)  21732 

(300)   

(510)  35, 39  41, 

(526)  GROUP 

(591)  - 

(740) ARTUR DUÇKALLARI 

Tirane, Kashar, KASHAR, Rruga Industriale, Godina 2-kateshe, Nr.19 
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(210)  AL/T/ 2020/992 

(540)  CON CURA CONAD 

(732)  CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’ 

COOPERATIVA IN SIGLA CONAD 

Via Michelino, 59 – 40127 Bologna, ITALY, IT 

(151)  18/05/2021 

(180)  27/11/2030 

(111)  21737 

(300)  018278023  27/07/2020  EM 

(510)  3, 5, 9, 10, 29, 30, 31, 32, 35  44, 

(526)   

(591)  - 

(740) RENATA LEKA 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/993 

(540)  Con CURA CONAD 

(732)   

CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA 

IN SIGLA CONAD 

Via Michelino, 59 – 40127 Bologna, ITALY, IT 

(151)  18/05/2021 

(180)  27/11/2030 

(111)  21741 

(300)  018278036  27/07/2020  EM 

(510)  3, 5, 9, 10, 29, 30, 31, 32, 35  44, 

(526)   

(591)  - 

(740) RENATA LEKA 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1036 

(540)  Bletani 

(732)  MANI-CORP SHPK 

Rr.Drilonit, Nd.6, H.2, Pogradec, Shqiperi 7301, AL 

(151)  17/05/2021 

(180)  16/12/2030 
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(111)  21736 

(300)   

(510)  39  43, 

(526)   

(591)  -e verdhë; e zezë; e bardhë 

(740) Dejvi Mani 

Rr.Drilonit, Nd.6, H.2, Pogradec, Shqiperi  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1088 

(540)  waterlife 

(732)  Shpetim Dani 

Rruga ''Artan Lenja'', kompleksi ''Garden Turdiu'', Kulla e Pare, Nr.7, AL 

(151)  17/05/2021 

(180)  24/12/2030 

(111)  21735 

(300)   

(510)  7, 

(526)  water 

(591)  -e bardhë; blu; jeshile 

(740) Shpetim Dani 

Rruga ''Artan Lenja'', kompleksi ''Garden Turdiu'', Kulla e Pare, Nr.7 
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           PUBLIKIM APLIKIMI MARKA 
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(210)  AL/T/ 2020/508 

(220)  20/10/2020 

(540)   

ABI BROKER SIGURIMESH 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) BROKER ;SIGURIMESH 

(591)   

(732)  ABI BROKER SIGURIMESH SHA 

Rr.Kavajes, Ndertesa 27, Hyrja1, Njesia Bashkiake nr.10, Tirane, AL 

(740) Islam Jasharllari 

Banka Amerikane e Investimeve, Rr.Kavajes, Ndertesa 27, Hyrja1, Tirane 

(511) 36  Shërbimet e të gjitha veprimtarive bankare, ose institucioneve të lidhura me to, siç 

janë ndërmjetësit e këmbimit ose shërbimet e kleringut;Shërbime të institucioneve të kreditit 

përveç bankave të tilla si shoqatat bashkepunuese te kreditit, shoqëritë individuale financiare, 

huadhënësit;Shërbimet e "besimeve të investimeve", të shoqërive mbajtëse;Shërbimet e 

ndërmjetësve që merren me aksione dhe pasuri;Shërbime të lidhura me çështjet monetare të 

garantuara nga administruesit e besuar;Shërbimet e kryera në lidhje me çështjen e çeqeve të 

udhëtarëve dhe letrave të kreditit  

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/547 

(220)  20/10/2020 

(540)   

ABI INVEST 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) INVEST 

(591)   

(732)  ABI INVEST 

Rr.Kavajes, Ndertesa 27, Hyrja1, kati 2, Njesia Bashkiake nr.10, Tirane, AL 

(740) Islam Jasharllari 

Rr.Kavajes, Ndertesa 27, Hyrja 1, kati 2,  Tirane 
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(511) 36  Shërbimet e të gjitha veprimtarive bankare, ose institucioneve të lidhura me to, siç 

janë ndërmjetësit e këmbimit ose shërbimet e kleringut;Shërbime të institucioneve të kreditit 

përveç bankave të tilla si shoqatat bashkepunuese te kreditit, shoqëritë individuale financiare, 

huadhënësit;Shërbimet e "besimeve të investimeve", të shoqërive mbajtëse;Shërbimet e 

ndërmjetësve që merren me aksione dhe pasuri;Shërbime të lidhura me çështjet monetare të 

garantuara nga administruesit e besuar;Shërbimet e kryera në lidhje me çështjen e çeqeve të 

udhëtarëve dhe letrave të kreditit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/772 

(220)  21/09/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  jeshile; e verdhë; e bardhë; e zezë 

(732)  Terme di Crodo Srl 

Via Roberto Bracco 6 20159 Milano ITALY, IT 

(740) Ardit Loloçi 

Rr. "FORTUZIN", No. 137, Tiranë    

(511) 32  Pije jo-alkolike; Ujra te gazuar dhe mineral; pije frutash dhe lengje frutash; uje; 

Pije me arome te gazuar;Pije frutash te buta me arome;Limonada;Lengje te gazuara;Pije te 

buta;shurup dhe preparate te tjera jo-alkolike per berjen pijeve.  
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(210)  AL/T/ 2020/821 

(220)  06/10/2020 

(540)   

XELORAMIN 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 

Beogradski put b.b. 26300 Vršac Serbia, RS 

(740) Ardit Loloci 

Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/822 

(220)  06/10/2020 

(540)   

LOTREKA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 

Beogradski put b.b. 26300 Vršac Serbia, RS 

(740) Ardit Loloci 

Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania 

(511) 5  Produkte farmaceutike  
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(210)  AL/T/ 2020/823 

(220)  06/10/2020 

(540)   

BELIMON 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 

Beogradski put b.b. 26300 Vršac Serbia, RS 

(740) Ardit Loloci 

Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/824 

(220)  06/10/2020 

(540)   

AXONIN 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 

Beogradski put b.b. 26300 Vršac Serbia, RS 

(740) Ardit Loloci 

Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania 

(511) 5  Produkte farmaceutike  
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(210)  AL/T/ 2020/895 

(220)  28/10/2020 

(540)   

HIKMICRO 
(551) Marke fjale 

(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; mater 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 

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 
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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/ 2020/1007 

(220)  04/12/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) IPER; MARKET 

(591)  e bardhë; e kuqe; e gjelbër; e verdhë 

(732)  METROPOL CENTER SHPK 

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

(740) MORENO MALEVI 

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

(511) 35  Shërbime Marketi, shitje me shumicë dhe me pakicë të produkteve të ndryshëm si: 

produkte ushqimore, produkte kosmetike, produkte pastrimi, produkte për kujdesje ndaj 

shëndetit, produkte dhe pajisje elektroshtëpiake, produkte dhe pajisje elektrike, produkte dhe 

pajisje hidraulike, produkte dhe pajisje ndërtimi, produkte dhe pajisje telekomunikacioni, 

produkte dhe pajisje për arredime shtëpiake dhe biznesi, produkte dhe pajisje kompjuterike, 

produkte dhe pajisje kamera të sigurisë, sisteme alarmi, sisteme kontrolli hyrjedalje, sisteme 

telefonike, sisteme parkimi, sisteme audio, sisteme dhe produkte te IT; shërbime të 

ndërmjetësimit komercial; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes 

me pakicë; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; 

organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; marketing; hartimi i 

materialeve reklamuese; demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo 

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

shërbimeve  
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(210)  AL/T/ 2021/47 

(220)  20/01/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Brilant 

(591)  e bardhë; e verdhë; gri 

(732)  Spiro Ligu 

Gjirokaster, lagjia 18 Shtatori, rruga Veli Hashorva, godina 7 kateshe., AL 

(740) Spiro Ligu 

Gjirokaster, lagjia 18 Shtatori, rruga Veli Hashorva, godina 7 kateshe. 

(511) 14  argjendari dhe gurë të çmuar; orë me metal ose material të çmuar; varëse; unaza; 

perla; kuti bizhuterishë monedha; medalione; flori; platin; argjend; fije floriri për bizhuteri; 

fije argjendi; butona këmishe; objekte arti me material të çmuara; byzylyk.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/101 

(220)  01/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 ) LUX 

(591)   

(732)  PETRO KRUSHOVA PERSON FIZIK 

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

(740) Aleksandra Meçaj 

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

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

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

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

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

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

femije.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/124 

(220)  04/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E zeze; gri; e bardhe. 

(732)  ERALD KASAJ 

Rruga Medar Shtylla, ndertesa 9, hyrja 3, Tirane – Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

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

(511) 41   shërbimet e klubit [argëtim ose arsim]; stërvitje [trajnime]; shërbime të klubit 

shëndetësor [trajnime shëndetësore dhe palestër]; instruksione gjimnastike; shërbime 

personale trajnuese [trajnime palestër]; edukim fizik; dhenie me qira e pajisjeve sportive, me 

përjashtim të automjeteve; shërbime të vlerësimit të aftësisë fizike për qëllime trajnimi; 

kryerjen e klasave të fitnesit;shërbime argëtimi.  
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(210)  AL/T/ 2021/155 

(220)  12/02/2021 

(540)   

ARILACT 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  DENIDA-AL Shpk 

Durres Durres DURRES Lagjja Nr.13, Rruga Pavaresia, Objekt me Nr.pasurie 46/527, Zone 

Kadastrale Nr.8518,  Kati gjashte., AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14 

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

substance dietike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; leukoplaste; 

material për fashim; materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar, dizifektantë, preparate 

për shkatërrimin e parazitevë; fungicide, herbicide; preparate dietike; preparate bimore për 

qëllime mjekesore; leng bimor per qellime mjeksore; vajra kunder djegies nga dielli; kremara 

kunder djegies nga dielli; pomada per qellime mjeksore.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/180 

(220)  11/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) COFFEE SHOP 
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(591)  Vishnje e zbehtë; E verdhë floriri; Jeshile e zbehtë; Gri e errët; PANTONE 2031C; 

PANTONE 719CP; PANTONE P177-5C; PANTONE 446C; 

(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 lounge nargjile;shërbime personale kuzhinierësh  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/235 

(220)  01/03/2021 

(540)   

PAJERO 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, a corporation organized 

and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of, 

1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8410, Japan, JP 

(740) Irma Cami  

Rr. "Besim Alla", Pall. "Dilo' shk.5, Ap.25, Yzberisht,Tiranë 

(511) 12  Autoveturat; fugonat; makinat për pasagjerë; makinat sportive; automjete të 

shërbimeve sportive; rimorkiot; kamionçinot; jastëk ajri (air bags); pajisje rezistuese ndaj 

ajrit për automjetet tokësore; pompat e ajrit; pajisjet kundër verbimit për automjetet; zinxhirë 

kundër rrëshqitjes; pajisje alarmi kundër vjedhjes për automjete; pajisje kundër vjedhjes për 

automjete; skelete autoveturash; mbrojtës parakolpi autoveturash; zinxhirë autoveturash; 

shasi për autovetura; grillat e përparme të autoveturave; kofanë për autovetura; goma për 

autovetura; boshtet për automjete; fasho për bucelat e rrotës; mbajtëse biçikletash për 

autovetura; skeletë për automjete; astarët e frenave për automjete; jastëkët frenues për 

automjete; segmentet e frenimit të automjeteve; nofullat e frenave të automjeteve; frena për 

automjete; parakolpe për autovetura; kapakë për serbatorët e lëndës djegëse për automjete; 

ndezësa cigareje për autovetura; pedale friksioni për automjete tokësore; kuti komandimi për 

autovetura; veshjet për timon; dyer për automjete; zinxhirë drejtimi për automjete tokësore; 

motorë shpejtësie për automjete tokësore; motorët elektrik për automjete tokësore; motorë 

për automjete tokësore; çift ingranazhi për automjete tokësore; kokë marshi për automjete; 

ingranazhe për automjete tokësore; grillë mbrojtëse për autovetura; kokë-mbështetësa për 

sedile automjetesh; fshirëse fenerash; kofan për motorë automjetesh; kofanë për automjete; 
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mbulesa të përshtatshme pëe automjete; bori për automjete; kapakë disqesh; bucelë për rrota 

automjetesh; panel instrumentesh për autovetura; shkallë që janë pjesë strukturore e 

autoveturave; korniza për targat; kosh në çati për bagazhe për autovetura; mbajtëse 

bagazhesh për automjete; rrjeta bagazhi për automjete; motora për automjete tokësore; 

parafangot; pedale për autovetura; veshjet për pedalet; rripat e trasmetimit të fuqisë për 

automjetet tokësore; strehat e shiut që janë elementë të strukturorës së autoveturave; pasqyrat 

e pasme; pasqyrat anësore; ingranazhet reduktorë për automjete tokësore; alarme të marshit 

mbrapsht për automjete; mbajtëse mbi çati; rripa sigurie për sediljet e automjeteve; rripa 

sigurie për fëmijë, për automjete; mbulesa sedileje për automjete; sedilje për automjete; 

pazmore sigurie për sediljet e automjeteve; amortizatorë për autovetura; susta amorizatorësh 

për automjete; pedale anësore për autovetura; mbajtëse skish/rrëshqitëse debore për 

autovetura; mbulesa për goma rezervë; mbulesa për rrota rezervë; bishta (spoiler) për 

automjete; timonë për automjete; dritare çatish për autovetura; streh dielli të përshtatura për 

autovetura; reflektorë ere të dritares në çati; amortizatorë pezullimi për automjete; mbulesë 

për rrotë rezervë për autovetura; çift rrotullues konvertues për automjete tokësore; boshtet 

rrotulluese për automjete; motorë tërheqës për automjete tokësore; vendkapje rimorkimi për 

automjete; boshte transmetimi për automjete tokësore; trasmisione për autovetura; 

trasmisione, për automjete të rënda; parakope për automjete; shasi automjetesh; mbulesa në 

formë automjeti; rezervuarë për lëndën djegëse për automjete; sedilje për automjete; susta 

pezullimi për automjete; rrota për automjete; xhama për automjete; kapakë për qendrën e 

rrotës; kapak disqesh; dritare për automjete; gominat për fshirëset e xhamit; fshirëset e 

xhamit; parabreza për automjete; makina hibride, prizë/tapë për makinat hibride; makina 

elektrike; prizë për makina elektrike; bateri të magazinimit të mbartjes së makinës; makina 

pa shofer.   

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/288 

(220)  11/03/2021 

(540)   

MIX 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Xiaomi Inc. 
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No.006, floor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China   , 

CN 

(740) Irma CAMI 

Rr.”Besim Alla”, pallati “Dilo” shkalla 5, apt.25, Tiranë 

(511) 9  Kompjuter; çamta të përshtatura për kompjuter portativ (laptop); kompjuter që 

vendoset në një pjesë tē trupit (psh. te kyçi i dorës); program kompjuterik, regjistrime; 

aplikime të programeve kompjuterikë, të shkarkueshme; pjesët e kompjuterit (hardware); 

kompjuter i vogël shënimesh; kompjuter tablet; makinë llogaritëse; njësitë qëndrore të 

përpunimit [proçesorët]; program kompjuterik për lojra, regjistrime; pajisje të memorjes 

kompjuterike; Terminalet me ekran me prekje interaktiv; aplikacione programesh për 

celularë, të shkarkueshme; pajisje periferike kompjuterike; aparatura për përpunimin e të 

dhënave; byzylykë të koduar të identifikimit, magnetik; rrip inteligjent; byrzylyk; karta 

magnetike të koduara; lexuesit [pajisje për përpunimin e të dhënave]; skanues [pajisje për 

përpunimin e të dhënave]; skedarë imazhesh të shkarkueshëm; skedarë muzikorë të 

shkarkueshëm; zile të shkarkueshme për telefona celularë; stilolaps elektronik [njësi që 

shfaqen në ekran]; botime elektronike, të shkarkueshme; përthyes elektronik xhepi; syze 

inteligjente (përpunimin e të dhënave); media e të dhënave magnetike; kartat SIM; monitorët 

[pajesë kompjuterike]; shilte mausi; maus [periferike kompjuteri]; robotë të ngjashëm me 

njeriun me zgjuarsi artificiale; printera për përdorim me kompiuter; printera fotosh; libër 

elektronik; fishekë boje, të pambushur, për printera dhe fotokopje; stilolapsa me pikë 

përcjellëse për pajisjet me ekran me prekje; ora inteligjente (aparatura për përpunimin e të 

dhënave); agjenda elektronike; hapamatësa; numëruesit; aparatura për matjen e kohës; 

makineritë regjistruese; hologramet; identifikuesi i gjurmës së gishtit; aparatura që njohin 

fytyrën; fotokopjet (fotografik, elektrostatik, termik); peshore tualeti; aparatura dhe 

instrumente për peshim; peshore për analizimin e masës trupore; metra; tabelë njoftimesh 

elektronike; telefona inteligjent; mbajtësa për telefona inteligjent; telefona inteligjent; filma 

mbrojtës të përshtatur për telefona smart; telefona inteligjent në formën e orës; kllëf për 

telefona inteligjent; akseskorë për telefona inteligjent; telefona celularë; rripa për telefona 

celularë; kit për mbajtjen e telefonit pa duar; aparaturat e sistemit global [gps] të 

pozicionimit; aparaturat e interkomunikimit; citofonat; instrumente të lundrimit (navigimit); 

gjurmues të lëvizjes që vendoset te veshjet; telefonat inteligjentë në formën e rripave të dorës; 

pjesë të telefonave celularë dhe telefonave inteligjent; mbajtëset, rripat, shirita krahu dhe 

kapse për telefonat celularë dhe telefonat inteligjent; mbulesa për mbrojtjen e filmit për 

telefonat celularë dhe telefonat inteligjent; shkopa për selfie [shkopa që mbahen në dorë]; 

aparatura telefoni; trasmetues [telekomunikimi]; telefona me video kamer; pajisje 

elektronike të komunikimit; ruterat e rrjetit; portat hyrëse; pajisje ftohëse për telefona 

celularë; kamerat; kamera të shikimit të pasëm për automjete; kompakt disk [audio-video]; 

kufjet; karkasë instrumentash (juke boxes), muzikor; altoparlantë; kasa për altoparlantë; 

mikrofonat; aparate mediatike portative; marrësit (audio-- dhe video--); aparate regjistruese 

tingulli; aparate trasmetuese tingulli; aparatura televizive; video monitor qe vihet ne trup; 

aparaturat e trasmetimit të zërit; aparturat televizive; regjistruesit video; monitror me ekran 

për video që vihen në trup; pajisje tip syze të realitetit virtual; kufje pafije (wireless) për 

telefona inteligjent; mikser audio; makineri për mësimdhënie; pajisje përkthimi; tableta 

elektronik për lexim; kuti të ndryshme dixhitale (set-top boxes); kamera [fotografike]; kutit 

e bëra posaçërisht për aparatet dhe instrumentet fotografike; video projektorët; filtrat 
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[fotografik]; aparaturat projektorë; trekëmbësha për aparaturat fotografike; aparaturat dhe 

instrumentat e rilevimit; detektor për cilësinë e ajrit të jashtëm; aparatura diagnostikuese, jo 

për qëllime mjekësore; byrzylykë komunikimi [instrumenta matës]; pajsje laps testimi TDS 

për cilësisnë së ujit; higrotermograf; përshtatës të energjisë; aparatura mësimi; çelsa me dritë; 

robotë për mësimdhënie; stimulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; aparatura 

dhe instrumenta optikë; kabëll USB për telefona; tela telefonike; pajisje elektrike (materiale 

për-) [ tela, kabllot]; kabllot e të dhënave; çipa [qarqe të integruara]; përcjellësa, elektrik; 

komutatorë; çelësa, elektrik; priza elektrike; spina elektike; përshatatës elektrik; sensorë; 

ekranë video; ekran me prekje; aparaturat e telekomandimit; fibrat optike [filamenta të 

përcjelljes së dritës]; aparaturat e rregullimi të nxehtësisë; shufrat rrufepritëse; pajisjet për 

shuarjen e zjarrit; helmetat mbrojtëse; pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër 

aksidenteve; maska mbrojtëse; alarmet; instalime të parandalimit të vjedhjes, elektrike; zilet 

elektronike për dyer; kyça elektrik; syze shikimi, syze dielli; bateritë, elektrike; karikuesit e 

baterive; karikuesa pa fije; karikues me USB; karikuesa për telefona dhe telefona inteligjent; 

burim energjie portativ (baterit e rikarikueshme); filmat vizatimorë me zë; bilbilët sportiv; 

bilbilët për qen; magnetër dekorativ; qafore elektronike për trajnimin e kafshëve; këmborë 

kafshësh për sinjalizimin e drejtimit të bagëtive;   

35  Reklamat;publicitet;materiale publiciteti me qera, apo dhënie me qera e materialeve të 

publicitetit;dhënie me qera e hapësirës së reklamimit; dhënie me qera e kohës së reklamimit 

në mediat e komunikimit;agjencitë publicitare;prezantimi i produkteve në mediat e 

komunikimit, me qëllim qira marrjen/dhënien;demonstrimi i produkteve;prezantimi i 

produkteve dhe shërbimeve nëpërmjet sponsorave të ngjarjeve sportive;organizimi dhe 

ekspozimi për qëllim tregtimin ose reklaminin;administrimi me besnikëri i programeve për 

konsumatorin;sigurimi i informacionit të biznesit nëpërmjet një faqeje interneti;sigurimi i 

informacionit të biznesit;sondazh i mendimit;shërbimet e krahasimit të çmimeve;kërkimet e 

biznesit;marrëdhëniet me publikun;asistencë për menaxhimin tregtar ose 

industrial;informacion dhe këshillë tregtare për konsumatorët [dyqan këshillimi për 

konsumatorët];administrimi tregtar i liçencimit të mallrave dhe shërbimeve të marketingut të 

tjerë;agjencitë import-eksport;promovimi i shitjeve për të tjerët;shërbimet e 

ankandit;sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve;sistemimi i informacionit në databazat e kompjuterit;menaxhimi i abonimeve në 

shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët;kontabiliteti;qeratë për makineritë që 

shesin;kërkim për sponsorizim;qeraja e shitjeve në kjoska/tezga  
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(210)  AL/T/ 2021/335 

(220)  23/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) rubinetteria 

(591)  E bardhe; E zeze. 

(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.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/358 

(220)  31/03/2021 

(540)   

ABUXAR 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Danica 5, 48 000 Koprivnica, CROATIA, HR 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 5  Produkte farmaceutike.  
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(210)  AL/T/ 2021/366 

(220)  02/04/2021 

(540)   

COROLLA CROSS 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

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

CORPORATION) 

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

(740) Melina Nika 

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

 

(511) 12  Automjete dhe pjesët e tyre strukturore.  

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/367 

(220)  06/04/2021 

(540)   

MANSION PARK 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(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  SHERBIME NE FUSHEN E KONSTRUKSIONIT, SI DHE SHERBIME QE 

PERFSHIJNE RESATAURIMIN E OBJEKETEVE NE GJENDJEN E TYRE 

ORIGJINALE OSE RUAJTJEN E TYRE PA NDRYSHUAR VETITE E TYRE FIZIKE 

OSE KIMIKE.  
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(210)  AL/T/ 2021/369 

(220)  06/04/2021 

(540)   

ESSE CHANGE DEMI 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  KT & G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) Vjollca SHOMO 

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

(511) 34  Duhan; cigare; puro; burnot; letra cigaresh; llulla duhani; filtra cigaresh; kuti 

cigaresh (jo prej metali të çmuar); kuleta duhani; çakmakë për cigare (jo prej metali të 

çmuar); shkrepse; pastruesa llullash për llullat e duhanit; tavlla duhani (jo prej metali të 

çmuar) për duhanpirësit; prerëse duhani.  

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/370 

(220)  06/04/2021 

(540)   

ESSE DEMI BLUE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  KT & G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) Vjollca SHOMO 

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

(511) 34  Duhan; cigare; puro; burnot; letra cigaresh; llulla duhani; filtra cigaresh; kuti 

cigaresh (jo prej metali të çmuar); kuleta duhani; çakmakë për cigare (jo prej metali të 

çmuar); shkrepse; pastruesa llullash për llullat e duhanit; tavlla duhani (jo prej metali të 

çmuar) për duhanpirësit; prerëse duhani  
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(210)  AL/T/ 2021/376 

(220)  06/04/2021 

(540)   

ESSE CHANGE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  KT & G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) Vjollca SHOMO 

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

(511) 34  Duhan; cigare; puro; burnot; letra cigaresh; llulla duhani; filtra cigaresh; kuti 

cigaresh (jo prej metali të çmuar); kuleta duhani; çakmakë për cigare (jo prej metali të 

çmuar); shkrepse; pastruesa llullash për llullat e duhanit; tavlla duhani (jo prej metali të 

çmuar) për duhanpirësit; prerëse duhani.  

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/377 

(220)  06/04/2021 

(540)   

PINE BLACK 
(551) Marke figure/fjale 

(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  KT & G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) Vjollca SHOMO 

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

(511) 34  Duhan; cigare; puro; burnot; letra cigaresh; llulla duhani; filtra cigaresh; kuti 

cigaresh (jo prej metali të çmuar); kuleta duhani; çakmakë për cigare (jo prej metali të 

çmuar); shkrepse; pastruesa llullash për llullat e duhanit; tavlla duhani (jo prej metali të 

çmuar) për duhanpirësit; prerëse duhani.  
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(210)  AL/T/ 2021/378 

(220)  06/04/2021 

(540)   

THE ONE BLUE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  KT & G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740) Vjollca SHOMO 

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

(511) 34  Duhan; cigare; puro; burnot; letra cigaresh; llulla duhani; filtra cigaresh; kuti 

cigaresh (jo prej metali të çmuar); kuleta duhani; çakmakë për cigare (jo prej metali të 

çmuar); shkrepse; pastruesa llullash për llullat e duhanit; tavlla duhani (jo prej metali të 

çmuar) për duhanpirësit; prerëse duhani.  

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/387 

(220)  07/04/2021 

(540)   

ALEPH  
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  DEFON SHPK  

Rruga Reshit Çollaku, Nr pasurie 6/307+1-24, Volume 28, Zona Kadastrale 8380, 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) 14   unaza [stoli] / unaza [bizhuteri]; stoli / bizhuteri; vathë; orë dore; orë alarmi; 

lidhjeve prej metali të çmuar; amuleta [stoli] / amuleta [bizhuteri]; spiranca [orë dhe orë 
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pune]; simbole prej metali të çmuar; rruaza për të bërë stoli / rruaza për të bërë bizhuteri; kuti 

prej metali të çmuar; rrathë [stoli] / rrathë [bizhuteri]; rrathë të bërë prej tekstili të qëndisur 

[stoli] / rrathë të bërë prej tekstili të qëndisur [bizhuteri]; karfica zbukurimi [stoli] / karfica 

zbukurimi [bizhuteri]; buste prej metali të çmuar;  zinxhirë [stoli] / zinxhirë [bizhuteri]; 

kapëse për stoli / kapëse për bizhuteri; orët; orë dhe orë elektrike; orët e sahatit; kryqëzime 

si stoli / kryqëzime si bizhuteri; kryqëzime prej metali të çmuar, përveç stoli / kryqëzime prej 

metali të çmuar, përveç bizhuterive; lidhje manshetash; diamante; figura prej metali të çmuar 

/ statuja prej metali të çmuar; fije ari [stoli] / fije ari [bizhuteri]; ari, i papërpunuar ose i rrahur; 

stoli prej fildishi / bizhuteri prej fildishi; kuti stoli / kuti bizhuterish; sharme bizhuterish / 

sharma për stoli / sharma për bizhuteri / bukuri bizhuterish; stoli prej qelibari të verdhë / 

bizhuteri prej qelibari të verdhë; unaza çelësash [unaza të ndara me xhingël ose fob dekorativ] 

/ zinxhirë çelësash [unaza të ndara me xhingël ose fob dekorativ]; gjerdanë [stoli] / gjerdanë 

[bizhuteri]; perlat [stoli] / perlat [bizhuteri]; metale të çmuar, të papërpunuar ose gjysëm të 

punuar; Gure te Cmuar; gurë gjysëm të çmuar; fije argjendi [stoli] / fije argjendi [bizhuteri]; 

statuja prej metali të çmuar; kapëse lidhëse; breza / rripa për orë dore / shirita për orë; orë; 

vepra arti prej metali të çmuar.  

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit te produkteve: 

Aksesore te ndryshem, aksesore prej metali te cmuar, produkte bizhuterie si unaza per 

meshkuj dhe femra, varese per meshkuj dhe femra, byzylyke per femra dhe meshkuj, butona, 

produkte per dekorime ambjentesh te brendshme dhe te jashtme, produkte per suvenire, ora 

dore per femra dhe meshkuj, ora murale, veshmbathjeve te te gjitha llojeve, veshje per femije 

dhe per te rritur ( per te gjitha moshat), produkte kosmetike per te gjitha moshat;  sigurimi i 

një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; promovimi i shitjeve 

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

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

shpërndarja e mostrave; reklamimi / publiciteti; marredheniet me publikun; organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; shërbime të ndërmjetësimit komercial; 

shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; organizimi i panaireve tregtare për qëllime 

komerciale ose reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime 

prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];  informacion 

tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; marrja me 

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

negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; hartimi i materialeve 

reklamuese; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve 

sportive.  
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(210)  AL/T/ 2021/396 

(220)  08/04/2021 

(540)   

Nashville 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Wind River Tobacco Company, LLC 

4792 Potato House Court, Wilson, NC 27893, US 

(740) Melina Nika 

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

 

(511) 34  Cigare.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/455 

(220)  23/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Furre buke Velipoja 2016 

(591)  E zeze; e bardhe 

(732)  KATALEJA 2016 SHPK 

Shkoder Shkoder SHKODER Rruga Studenti, nr.pasurie 4/541, zona kadastrale 8594., AL 

(740) Pjerina Zorba 

Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, Ap.19, 2 D2 familjare 

(511) 30  Akullore; biskota; kafe; çaj; kakao; miell dhe preparate të prodhuara prej drithrave; 

bukë; ëmbëlsira; byrek; bukë pluhur pjekës; karamele; cokollatë; mjaltë; akuj të ngrenshëm; 

ëembelsues natyral; sheqer.  
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(210)  AL/T/ 2021/484 

(220)  30/04/2021 

(540)   

MORAVA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Eugen Skermo 

Ferma e Bletëve "MORAVA" Rr.Nacionale Korçë- Kapshticë, Km. 6, Plase, Korçë, AL 

(740) Eugen Skermo 

Ferma e Bletëve "MORAVA" Rr.Nacionale Korçë- Kapshticë, Km. 6, Plase, Korçë 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi; kos, djathë; gjalpë, vezë; fruta të thata, fruta të 

kristalizuara / fruta të ngrira; Fruta të konservuara, të thara e të gatuara dhe perime;mish; 

peshk, shpendë shtëpiake dhe mish gjahu (i gatshëm);koncentrate mishi; xhelatina (pelte), 

marmalata; vajra të ngrënshëm (ushqimore) dhe yndyrna.   

30  Kafe;çaj;kakao oriz; kafe artificiale;tapiokë dhe sago;miell dhe preparate të bëra nga 

drithërat;pasta dhe ëmbëlsira;karamele;sheqer;mjaltë, melasë;maja;pluhur-

pjekjeje;kripë;mustardë;uthull, salcë;pasta;aroma;akull;dekorative për ëmbëlsira (karamele); 

sherbet.   

31  Lëndë të para dhe Produkte të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, hortikulturore dhe 

pyjore; drithëra dhe fara të papërpunuara ; fruta dhe perime të freskëta, bimë të freskëta; bimë 

dhe lule natyrore; fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për kafshët; 

malt.  

32  Birra; ujëra minerale dhe të gazuara; pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash, 

shurupet dhe gatitjet e tjera për prodhimin e pijeve freskuese, pije energjike.   

33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës).   

35  Reklamimi mallrave dhe shërbimeve të shitjes së ushqimeve dhe pijeve nëpërmjet 

mediave televizive, radiofonike; gazetave; revistave; Internetit; mediave online, rrjeteve 

sociale; menaxhim biznesi, organizim dhe administrim biznesi; funksionet e zyrës; shitje e 

mallrave ushqimore me shumicë dhe pakicë.  

43  Shërbime të dekorimit të ushqimit; shërbime të skulpturave ushqimore; dhënie me qira e 

shpërndarësve të ujit të pijshëm; shërbimet e kampit të pushimeve; katering i ushqimeve dhe 

pijeve; rezervime hoteliere; shërbimet hoteliere; informacion dhe këshilla në lidhje me 

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

personale të kuzhinierit; shërbime pritëse për akomodim të përkohshëm (menaxhimi i 

mbërritjeve dhe nisjeve); shërbime restoranti ; shërbimet e shtëpisë për pension; shërbime 

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

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

shtëpiake turistike; dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme për akomodim të 

përkohshëm; shërbime të hotelerisë, akomodimit të përkohshëm dhe të përgatitjes së 

ushqimeve të tipit agroturizëm.   


