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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
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
Croatia / Kroacia

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
HR
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Cuba / Kuba
Cyprus / Qipro
Czech Republic / Republika Çeke
Denmark / Danimarka
Djibouti / Xhibuti
Dominika / Domenika
Dominican Republic / Republika Domenikane
Ecuador / Ekuadori
Egypt / Egjipti
El Salvador / El Salvadori
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale
Erintrea / Erintrea
Estonia / Estonia
Ethiopia / Etiopia
Falkland Islans / Ishujt Malvine
Fiji / Fixhi
Findland / Findland
France / Franca
Gabon / Gaboni
Gambia / Gambia
Georgia / Gjeorgjia
Germany / Gjermania
Ghana / Gana
Giblartar / Gjibraltari
Greece / Greqia
Grenada / Granada
Guatemala / Guatemala
Guinea / Guinea
Guinea Bissau / Guinea Bisao
Guyana / Guajana
Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu
Hungary / Hungaria
Iceland / Islanda
India / India
Indonezia / Indonezia
Iran / Irani
Iraq / Iraku
Ireland / Irlanda
Israel / Israeli
Italy / Italia
Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia
Jordan / Jordania
Kazakhstan / Kazakistani
Kenya / Kenia
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CU
CY
CZ
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GD
GT
GN
GW
GY
HT
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT
JM
JP
JO
KZ
KE
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Kiribati / Kiribati
Korea / Korea
Kyrguzstan / Kirgistan
Kwait / Kuvaiti
Laos / Laosi
Latvia / Letonia
Lebanon / Libani
Lesotho / Lesoto
Liberia / Liberia
Macau / Makau
Madagascar / Madagaskari
Malawi / Malavi
Malaysia / Malaizia
Maldives / Maldives
Mali / Mali
Malta / Malta
Marshall Islands / Ishujt Marshall
Mauritania / Mauritania
Mauritius / Mauritius
Mexico / Meksika
Monaco / Monako
Mongalia / Mongolia
Montserrat / Montserrati
Morocco / Maroku
Mozambique / Mozambiku
Myanmar / Myanmar
Namibia / Namibia
Nauru / Nauru
Nepal / Nepal
Netherlands / Hollanda
Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze
New Zealand / Zelanda e Re
Nicaragua / Nikaragua
Niger / Nigeri
Nigeria / Nigeria
Norway / Norvegjia
Oman / Omani
Pakistan / Pakistani
Palau / Palau
Panama / Panamaja
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re
Paraguay / Paraguai
Peru / Peruja
Philippines / Filipine
Poland / Polonia
Portugal / Portugalia
Qatar / Katari

6

KI
KR
KG
KW
LA
LV
LB
LS
LR
MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MR
MU
MX
MC
MN
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO
OM
PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT
QA
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Republik Of Moldova / Republika e Moldavise
Romania / Rumania
Russian Federation/Federata Ruse
Rwanda / Ruanda
Saint Helena / Shen Helena
Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis
Saint Lucia / Shen Lucia
Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet
Samoa / Samoa
San Marino / San Marino
Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe
Saudi Arabia / Arabia Saudite
Senagal / Senegali
Seychelles / Sejshellet
Sierra Leone / Sierra Leone
Singapore / Singapori
Slovakia / Sllovakia
Slovenia / Sllovenia
Solomon Islans / Ishujt Solomone
Somalia / Somalia
South Africa / Afrika e Jugut
Spain / Spanja
Sri Lanka / Sri Lanka
Sudan / Sudani
Suriname / Surinami
Swaziland / Shvacilandi
Sweden / Suedia
Switzerland / Zvicra
Syria / Siria
Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda
Togo / Togo
Tonga / Tonga
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako
Tinisia / Tunizia
Turkey / Turqia
Turkmenistan / Turkmenistani
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko
Tuvalu / Tuvalu
Uganda / Uganda
Ukraine / Ukraina
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe
United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise
United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes
Uruguay / Uruguai
Uzbekistan / Uzbekistani

7

MD
RO
RU
RW
SH
KN
LC
VC
WS
SM
ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
TW
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ
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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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VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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MARKA TË REGJISTRUARA
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(210) AL/T/ 2020/151
(540) TAKE ME OUT
(732) FremantleMedia Limited
1 Stephen Street, London W1T 1AL/UK, UK
(151) 26/05/2021
(180) 21/02/2030
(111) 21767
(300)
(510) 41,
(526)
(591) (740) Ditika HOXHA
Rr.Emin Duraku" Pall.6/1, Ap.4-02, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/579
(540) Est 1996 Ballkan Desina Adding taste to life.
(732) Desina Ballkan
Lagjja 10, Blloku i ri i sportit, Korçë., AL
(151) 26/05/2021
(180) 20/07/2030
(111) 21758
(300)
(510) 29, 30, 31 39,
(526) Adding taste to life; Ballkan; Est 1996
(591) -E gjelbër; e verdhë; e bardhë; e zezë
(740) Nazri Haxhiu
GS1 Albania, Rr. Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema '17 Nentori', Shk.3, Ap.4

(210) AL/T/ 2020/677
(540) T.D.C TIRANA Dental Clinic
(732) Enkelejda Gina
Rr Myslym Shyri, Ndertesa 68, Hyrja 3, Apartamenti 1, Tirane, AL
(151) 26/05/2021
(180) 27/08/2030
(111) 21769
(300)
(510) 44,
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(526) TIRANA Dental Clinic
(591) -jeshile; blu; gri; portokalli; e kuqe
(740) Enkelejda Gina
Rr Myslym Shyri, Ndertesa 68, Hyrja 3, Apartamenti 1, Tirane

(210) AL/T/ 2020/825
(540) NIRVANA
(732) NIRVANA
Durres, Fushe Kruje, HASAN, Prane rruges nacionale Fushe Kruje- Lac, AL
(151) 26/05/2021
(180) 06/10/2030
(111) 21759
(300)
(510) 41 43,
(526) HOTEL&SPA
(591) -ngjyrë ari
(740) TAF KARAJ
Durres, Fushe Kruje, HASAN, Prane rruges nacionale Fushe Kruje- Lac

(210) AL/T/ 2020/833
(540) Eagles Land Guest house
(732) Rrok Fushazi
Fshati "Shosh, "Rruga "Molla e Shoshit", Ndertesa nr. 3, Shkoder - Shqiperi., AL
(151) 26/05/2021
(180) 08/10/2030
(111) 21766
(300)
(510) 39 43,
(526) Guest house
(591) -e zezë; e bardhë
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
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(210) AL/T/ 2020/846
(540) MENO BALANCE
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202, , US
(151) 27/05/2021
(180) 14/10/2030
(111) 21773
(300) 120672020 30/08/2020 CH
(510) 3,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/855
(540) extra night protect
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202, US, US
(151) 26/05/2021
(180) 19/10/2030
(111) 21763
(300)
(510) 5,
(526) extra night protect
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/872
(540) LA VITA È BUONA
(732) San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A.
Via F. Turati 29 20121 Milano MI Italy , IT
(151) 26/05/2021
(180) 22/10/2030
(111) 21768
(300)
(510) 29,
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(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/938
(540) ΜΕΓΑ
(732) MEGA DISPOSABLES S.A.
148 Dekelias street, 13678 Aharnes, Greece, GR
(151) 26/05/2021
(180) 16/11/2030
(111) 21772
(300)
(510) 3, 5 10,
(526)
(591) -e bardhë; 321 C
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati
Gener

2,

Shk.

C,

Nr.2/1,

Tirane

(210) AL/T/ 2020/945
(540) VULA
(732) 7thBLOCk Technology&Communications
Tirane Tirane TIRANE Tirane,Rruga ''IbrahimRugova'',Kompleksi Green Park,Kulla 1
Tirane AL 1001,kati6,ap.24., AL
(151) 26/05/2021
(180) 18/11/2030
(111) 21760
(300)
(510) 16,
(526) VULA
(591) -KUQE; VISHNJE; BARDHE.
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema ''17 Nentori'', Shk.3, Ap.4, Tirane,
Shqiperi
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(210) AL/T/ 2020/954
(540) delta PHARMA
(732) DELTA PHARMA - AL
Tirane Kashar MEZEZ Autostrada Tirane - Durres, km.3, zona kadastrale 2679, nr.pasurie
19/27/1, AL
(151) 26/05/2021
(180) 18/11/2030
(111) 21762
(300)
(510) 5 35,
(526) PHARMA
(591) -Blu e erret; ngjyre e kalter.
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/975
(540) MYSTICAL
(732) Zhejiang Rifeshow Cosmetics Co., Ltd.
No.67 Dashi Road, Fotang Town, Yiwu City, Zhejiang, CHINA, CN
(151) 26/05/2021
(180) 24/11/2030
(111) 21761
(300)
(510) 3,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/1037
(540) ALPINE
(732) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(151) 27/05/2021
(180) 16/12/2030
(111) 21774
(300)
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(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/ 2020/1063
(540) GREEN ZING
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH
(151) 26/05/2021
(180) 21/12/2030
(111) 21764
(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/ 2020/1099
(540) HYLEYS
(732) Regency Teas (Pvt) Ltd.
No. 359 Biyagama Road, Kelaniya, Kelaniya, Sri Lanka , LK
(151) 27/05/2021
(180) 29/12/2030
(111) 21775
(300)
(510) 30,
(526)
(591) (740) Fatos DEGA
Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë
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(210) AL/T/ 2020/1158
(540) Ff by Nuči
(732) Fatmire Nuci
Sarajeve, Bosnje Hercegovina, Sarajeve., BA
(151) 26/05/2021
(180) 30/12/2030
(111) 21770
(300)
(510) 3,
(526)
(591) -rozë; vishnje mat
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, Ap.19, 2 D2 familjare

(210) AL/T/ 2021/18
(540) WYNDHAM GARDEN
(732) Wyndham Hotels and Resorts, LLC
22 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, US
(151) 26/05/2021
(180) 13/01/2031
(111) 21771
(300)
(510) 43,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati
Gener
2,

Shk.

(210) AL/T/ 2021/43
(540) H2O BURIMI
(732) FINO
RRUGA SIRI KODRA, MAGAZINA NR.5, TIRANE, AL
(151) 26/05/2021
(180) 18/01/2031
(111) 21765
(300)

C,

Nr.21/1,

Tirane
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(510) 32,
(526) H2O; BURIMI
(591) -Blu; E bardhe; roze; e kuqe; bojeqielli.
(740) REZARTA DUKA
RRUGA SAMI FRASHERI NR 56 KOMPLEKSI TID SHKALLA B AP 4/1

17

Buletini i Pronësisë Industriale

PUBLIKIM APLIKIMI MARKA
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(210) AL/T/ 2020/969
(220) 23/11/2020
(540)

HERTZ MY BUSINESS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) BUSINESS
(591)
(732) HERTZ SYSTEM, INC.a corporation organized and existing under the laws of the
State of Delaware
8501 Williams Road, Estero, FL 33928 United States Of America, US
(740) Aleksandra Meçaj
Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane
(511) 35 Sherbime te klubit te antaresimit konkretisht, ofrimin e uljeve per dhenien me qira
te
automjeteve.
37
Sherbime
te
pastrimit
te
automobilave
39 Sherbime te dhenies me qera te automjeteve.

(210) AL/T/ 2020/1051
(220) 17/12/2020
(540)

WAI MOMENT
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Borsodi Sörgyár Kft.
Bőcs
Rákóczi
u.
81.
H-3574,
Hungary,
HU
(740) Irma CAMI
Rr.”Besim Alla”, pallati “Dilo” shkalla 5, apt.25, Yzberisht 1051,Tiranë
(511) 33 Pije alkolike;vere mushte;verera, pije alkolike dhe liker;pije alkolike te gazuara;pije
alkolike te gazuara me shije frutash
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(210) AL/T/ 2020/1052
(220) 17/12/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu e erret, e bardhe.
(732) Borsodi Sörgyár Kft.
Bőcs
Rákóczi
u.
81.
H-3574,
Hungary,
HU
(740) Irma CAMI
Rr.”Besim Alla”, pallati “Dilo” shkalla 5, apt.25, Yzberisht 1051,Tiranë
(511) 33 Pije alkolike;vere mushte;verera, pije alkolike dhe liker;pije alkolike te gazuara;pije
alkolike te gazuara me shije frutash

(210) AL/T/ 2020/1053
(220) 17/12/2020
(540)

BEN'S ORIGINAL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 80917 15/07/2020 JM
(526 ) ORIGINAL
(591)
(732) Mars, Incorporated
6885
Elm
Street
McLean,
VA
22101,
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

US,

US
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(511) 29 Mish; peshk (jo i gjallë); mish shpendësh; mish gjahu (jo i gjallë); ekstrakte mishi;
produkte mishi; zëvendësuesa të mishit; perime të ngrira; perime të konservuara; perime të
thata; perime të gatuara; fruta të konservuara; fruta të thata; fruta të gatuara; fruta, kërpudha
dhe perime të përpunuara (përfshirë arrorët dhe farat e ngrënshme të bishtajoreve); perime të
përpunuara; bishtajore të përpunuara; thjerrza; qiqra të përpunuara; fasule të përpunuara;
fasule të pjekura; fasule në salcë; fasule soje të konservuara për ushqim; tofu; pure domatesh;
pure perimesh; lëng domateje për gatim; domate të konservuara; lëng perimesh për të gatuar;
turshi; preparate për të bërë supë; supëra; konserva ushqimore; preparate për të bërë bujone
(lëng i përftuar nga mishi, peshku ose perimet e ziera); bujon; qumësht kokosi; vaj kokosi;
yndyrë kokosi; yndyrna perimesh për ushqim; salca për të ngjyer; arrorë të gatuar; lyerësa
për bukën me bazë arrorësh; fara të gatuara; ushqime për vakte të lehta (snack) me bazë
frutash; ushqime vaktesh te lehta me bazë bishtajoresh; ushqime vaktesh të lehta me bazë
arrorësh; ushqime vaktesh te lehta me bazë perimesh; çomlek me kerri i gatuar paraprakisht;
ushqim pikant vegjetarian; ushqim pikant me mish; gatime të përgatitura që konsistojnë
kryesisht në mish; sallata të përgatitura; gatime perimesh të përgatitura; vakte të përgatitura
që konsistojnë kryesisht në mish; vakte të përgatitura që konsistojnë kryesisht në
zëvendësuesa të mishit; vakte të përgatitura që konsistojnë kryesisht në mish shpendësh;
vakte të përgatitura që konsistojnë kryesisht në perime; vakte të përgatitura që konsistojnë
kryesisht në peshk; vakte të ngrira që konsistojnë kryesisht në perime; vakte të ngrira që
konsistojnë kryesisht në mish; vakte të ngrira që konsistojnë kryesisht në zëvendësuesa të
mishit; vakte të ngrira që konsistojnë kryesisht në peshk; vakte të ngrira që konsistojnë
kryesisht në mish shpendësh; vakte të gatuara të gatshme që konsistojnë kryesisht në mish;
vakte të gatuara të gatshme që konsistojnë kryesisht në zëvendësuesa të mishit; vakte të
gatuara të gatshme që konsistojnë kryesisht në mish shpendësh; vakte të gatuara të gatshme
që konsistojnë kryesisht në perime; vakte të gatuara të gatshme që konsistojnë kryesisht në
peshk.
30 Oriz; tapioka; sago (miell palme); makarona; noodles (makarona të gjata); dumplings
(makarona të mbushura); vermicelli (makarona të holla); kuskus [me bollgur]; preparate të
bëra nga grimca drithërash; drithëra të përpunuara; grimca drithërash të përpunuara; oriz
integral; oriz kokërrgjatë; oriz i egër; oriz kaf; oriz basmati; oriz i zier; rizoto; përzierje
orizesh; përzierje orizesh me perime, ekstrakte pule, ekstrakte mishi, djath, fasule, bishtajore,
erëza pikante, aromatizuesa, erëza; beharna; përzierje vaktesh të paketuara që konsistojnë
kryesisht në oriz; kuinoa e përpunuar; pica; byreqe; beharna; salca; salca për gatim; preparate
për tu bashkuar me salcat; salcë kerri; salca për makarona; salca për pjekjen e makaronave;
salcë me spec djegës; salcë soje; salcë djegëse e hollë; salcë e ëmbël dhe e thartë; salca
pikante; salca shijedhënëse; salca për oriz; pudra salcash; përzierje për të përgatitur salca;
aromatizuesa në formën e salcave të koncentruara; ushqime të përgatitura në formën e
salcave; marinada; salca për sallata; chutney (salcë Indiane erëzash); prodhime brumi
(ushqime me bazë mielli); mëlmesa; lëng mishi; holluesa për ushqime të gatuara; pesto
[salcë]; mustardë; uthull; kripë; erëza; beharna; erëza kulinare; hudhër e përpunuar për tu
përdorur si erëz; xhinxher i përpunuar për tu përdorur si erëz; xhinxher i grirë; prodhime
brumi të aromatizuara; piper; erëza çilli; pastë çilli për tu përdorur si një erëz; preparate
aromatike për ushqime; shijedhënësa për ushqime; ekstrakte të përdorura si shijedhënësa [jo
vajra esenciale]; përzierje djegëse; preparate djegëse; ekstrakte djegëse; erëza djegëse të
thata; përzierje kerri; vakte të përgatitura me bazë makaronash; vakte të përgatitura me bazë
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orizi; vakte të përgatitura me bazë noodle; noodles që përgatiten në çast; oriz që përgatitet në
çast; ushqim tip meze e lehte (me bazë drithërash); ushqim tip meze e lehte (me bazë orizi);
ushqim tip meze e lehte që konsiston kryesisht në makarona; ushqim tip meze e lehte që
konsiston kryesisht në oriz; vakte që konsistojnë kryesisht në makarona; vakte që konsistojnë
kryesisht në oriz; vakte që konsistojnë kryesisht në drithëra të përpunuar; vakte që
konsistojnë kryesisht në drithëra të grimcuara të përpunuara; vakte që konsistojnë kryesisht
në kuinoa dhe drithëra të grimcuara të përpunuara; vakte që konsistojnë kryesisht në noodles;
vakte të ngrira që konsistojnë kryesisht në makarona; vakte të ngrira që konsistojnë kryesisht
në oriz; vakte të ngrira që konsistojnë kryesisht në drithëra të përpunuara; vakte të ngrira që
konsistojnë kryesisht në drithëra të grimcuara të përpunuara; vakte të ngrira që konsistojnë
kryesisht në kuinoa dhe drithëra të grimcuara të përpunuara; vakte të ngrira që konsistojnë
kryesisht në noodles; vakte të thata dhe të lëngshme gati për tu servirur, që konsistojnë
kryesisht në oriz; vakte të thata dhe të lëngshme gati për tu servirur, që konsistojnë kryesisht
në makarona; vakte të thata dhe të lëngshme gati për tu servirur, që konsistojnë kryesisht në
noodles; drithëra të përpunuara të kombinuara në paketime njësi të shoqëruara me erëza dhe
shijedhënësa; drithëra të grimcuara të përpunuara të kombinuara në paketime njësi të
shoqëruara me erëza dhe shijedhënësa; kuinoa e përpunuar dhe drithëra të grimcuara të
kombinuara në paketime njësi të shoqëruara me erëza dhe shijedhënësa; oriz i kombinuar në
paketime njësi i shoqëruar me erëza dhe shijedhënësa; drithëra të përpunuara të kombinuara
në paketime njësi të shoqëruara me fara të ngrënshme, fara bishtajoresh, bishtajore, ose
perime; drithëra të grimcuara të përpunuara të kombinuara në paketime njësi të shoqëruara
me fara të ngrënshme, fara bishtajoresh, bishtajore, ose perime; kuiona dhe drithëra të
grimcuara të përpunuara të kombinuara në paketime njësi të shoqëruara me fara të
ngrënshme, fara bishtajoresh, bishtajore, ose perime; oriz i kombinuar në paketime njësi të
shoqëruara me fara të ngrënshme, fara bishtajoresh, bishtajore, ose perime; makarona të
kombinuara në paketime njësi të shoqëruara me fara të ngrënshme, fara bishtajoresh,
bishtajore, ose perime; noodles të kombinuara në paketime njësi të shoqëruara me fara të
ngrënshme, fara bishtajoresh, bishtajore, ose perime.
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(210) AL/T/ 2021/11
(220) 12/01/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Ngjyre e kuqe, ngjyre jeshile, ngjyre e bardhe.
(732) PRIMA SHPK
Rruga
e
Konferenca
e
Pezes,
prane
(740) MURAT KLOBOÇISHTA
Rruga Kongresi i Lushjes, pall.42. shk.6, ap.63, TIRANE
(511) 30 MAKARONA, MIELL USHQIMOR

(210) AL/T/ 2021/181
(220) 03/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) United Bank of Albania; Banka e Bashkuar e Shqipërisë
(591) Blu,bojeqielli, nuancat e bluse, e bardhe.

BLOJA

SHA,

AL
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(732) BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE SH.A
Rr.
Dritan
Hoxha,
Nd.11,
H.3,
(740) Arta Taipi
Rr.Qemal Stafa, kryqezimi, rr. Hoxhe Vokri, pall. Kolombo/24
(511) 36 SHERBIME BANKARE DHE FINACIARE
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Tirane,

AL

(210) AL/T/ 2021/193
(220) 18/02/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Ngjyra e kuqe dhe sfondi i bardhe.
(732) Martini Konstruksion & Real Estate
Rruga
e
Durresit,
Hyrja
nr.3,
Tirane,
AL
(740) Benard Martini
Rruga Marko Bocari, Ap.43, Tirane
(511) 37 Sherbimet e ndërtimit dhe të tjera te lidhura me to si: ndertimi i ndertesave te reja,
prishja e ndertesave ekzistuese, bojatisje brenda dhe jashte, izolim ndertese, sherbim
karpenterie, suvatime dhe riparime te ndryshme, instalime pajisje ngrohje ftohje.
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(210) AL/T/ 2021/233
(220) 26/02/2021
(540)

ZOLOTA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Kernel-Trade, Limited Liability Company
3
Tarasa
Shevchenka
Lane,
01001
Kyiv,
Ukraine
,
UA
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 29 Vajra dhe yndyrna për ushqim; vaj kolze për ushqim; vaj misri për ushqim; vaj i
kokrrave të palmës për ushqim; vaj susami për ushqim; vaj palme për ushqim; vaj ulliri për
ushqim; vaj luledielli për ushqim; vaj kokosi për ushqim; vaj liri për ushqim; vaj ulliri ekstra
i virgjër për ushqim; vaj soje për ushqim.

(210) AL/T/ 2021/247
(220) 02/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë; magenta; blu; jeshile; e verdhë; portokalli; e kuqe
(732) BOOPIN ALBANIA SH.P.K
Rr.
Pjetër
Bogdani,
Ndërtesa
9,
Apartamenti
8,
Tiranë,
AL
(740) Irena Kita
Brigada e VIII, nr.18, Tiranë
(511) 35 Reklamim; menaxhim biznesi, organizim dhe administrim; funksionet e zyrës.
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(210) AL/T/ 2021/251
(220) 03/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) TEKNOXGROUP SHQIPERI
Rruga nacionale Tirane - Durres, km 16, Shqiperi, Albania , AL
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 4 Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; përbërje për thithjen e pluhurit, lagie dhe
lidhje; karburante (duke përfshirë benzinë për motorin) dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për
ndriçim.
6 Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale për ndërtime metalike; ndërtime prej
metali të transportueshme; materiale prej metali për hekurudha; kabllo dhe tela jo-elektrik
prej metali të zakonshëm; hekurishte, artikuj të vegjël prej hardware metalik; tubacione dhe
tuba prej metali; kasaforta; materiale prej metali për ndërtim; konteinerë prej metali për
magazinim
ose
transportim;
xeherorë.
7 Aparate dhe instrumente shkencore, navigimi, survejimi, fotografike, kinematografike,
optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrollimi (mbikqyrjeje), për shpëtimin e jetës dhe
mësimdhënieje; aparate dhe instrumente për drejtimin, ndërrimin, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për regjistrimin, transmetimin
ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtës magnetik të të dhënave, disqe regjistruese;
kompakt disqe, DVD dhe media regjistruese digjitale të tjera; mekanizma për aparate që
operojnë/funksionojnë me monedha; arka (keshi), makina llogaritëse, pajisje për përpunimin
e të dhënave, kompjutera; software kompjuterike; aparate për shuarjen e zjarrit.
9 Aparate dhe instrumente shkencore, navigimi, survejimi, fotografike, kinematografike,
optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrollimi (mbikqyrjeje), për shpëtimin e jetës dhe
mësimdhënieje; aparate dhe instrumente për drejtimin, ndërrimin, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për regjistrimin, transmetimin
ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtës magnetik të të dhënave, disqe regjistruese;
kompakt disqe, DVD dhe media regjistruese digjitale të tjera; mekanizma për aparate që
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operojnë/funksionojnë me monedha; arka (keshi), makina llogaritëse, pajisje për përpunimin
e të dhënave, kompjutera; software kompjuterike; aparate për shuarjen e zjarrit.
12
Automjete; aparate për lëvizje përmes tokës, ajrit ose ujit.
35 Shërbime reklamimi; shërbime menaxhim biznesi; shërbime administrim biznesi;
funksione
zyre.
36 Shërbime të shoqërive të sigurimit; shërbime të çështjeve financiare; shërbime të
çështjeve monetare; shërbime të çështjeve për pasuritë e paluajtshme.
37
Shërbime të ndërtimit të ndërtesave; shërbime riparimi; shërbime instalimi.
39 Shërbime të transportimit; shërbime të paketimit dhe magazinimit të mallrave; shërbime
të organizimit të udhëtimeve.

(210) AL/T/ 2021/252
(220) 03/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) TEKNOXGROUP SHQIPERI
Rruga nacionale Tirane - Durres, km 16, Shqiperi, Albania , AL
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 4 Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; përbërje për thithjen e pluhurit, lagie dhe
lidhje; karburante (duke përfshirë benzinë për motorin) dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për
ndriçim.
6 Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale për ndërtime metalike; ndërtime prej
metali të transportueshme; materiale prej metali për hekurudha; kabllo dhe tela jo-elektrik
prej metali të zakonshëm; hekurishte, artikuj të vegjël prej hardware metalik; tubacione dhe
tuba prej metali; kasaforta; materiale prej metali për ndërtim; konteinerë prej metali për
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magazinim
ose
transportim;
xeherorë.
7 Makineri dhe vegla për makineri; motorë dhe motorë me djegie të brendshme (përveçse
për automjete për terren tokësor); lidhës/bashkues (kanxhë) dhe përbërës/pjesë të
transmisionit për makineri (përveçse për automjete për terren tokësor); instrumente bujqësore
të ndryshme nga ato që operohen/funksionojnë me dorë; inkubatorë për vezë.
9 Aparate dhe instrumente shkencore, navigimi, survejimi, fotografike, kinematografike,
optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrollimi (mbikqyrjeje), për shpëtimin e jetës dhe
mësimdhënieje;aparate dhe instrumente për drejtimin, ndërrimin, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit;aparate për regjistrimin, transmetimin
ose riprodhimin e zërit ose imazheve;mbajtës magnetik të të dhënave, disqe
regjistruese;kompakt disqe, DVD dhe media regjistruese digjitale të tjera;mekanizma për
aparate që operojnë/funksionojnë me monedha;arka (keshi), makina llogaritëse, pajisje për
përpunimin e të dhënave, kompjutera;software kompjuterike;aparate për shuarjen e zjarrit.
12
Automjete; aparate për lëvizje përmes tokës, ajrit ose ujit.
35 Shërbime reklamimi; shërbime menaxhim biznesi; shërbime administrim biznesi;
funksione
zyre
36 Shërbime të shoqërive të sigurimit; shërbime të çështjeve financiare; shërbime të
çështjeve monetare; shërbime të çështjeve për pasuritë e paluajtshme.
37
Shërbime të ndërtimit të ndërtesave; shërbime riparimi; shërbime instalimi.
39 Shërbime të transportimit; shërbime të paketimit dhe magazinimit të mallrave; shërbime
të organizimit të udhëtimeve.

(210) AL/T/ 2021/267
(220) 04/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu; e artë; portokalli; bezhë; rozë; vjollcë
(732) "M&D XXI Investiment Group" Sh.p.K
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Rruga
''
Demokracia
'',
pallati
1322,
Vlorë,
AL
(740) Marin Suli
Njësia Administrative Nr.5, Bulevardi "Bajram Curri", Ndërtesa 128, Hyrja 26, Kati 2,
Ap.9,Tiranë
(511) 29 Vaj ulliri ekstra të virgjër për ushqim;vaj ulliri për ushqim;vajra për ushqim;reçel;
fruta
dhe
perime
të
konservuara;
33
Pije
alkolike;verë;liker;musht;raki
39 Paketim, amballazhim i mallrave ushqimore

(210) AL/T/ 2021/277
(220) 09/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MINISTRIA E DREJTËSISË; DREJTORIA E NDIHMËS JURIDIKE FALAS;
elementin figurativ të peshores
(591) e bardhë; lejla; portokalli; e zezë
(732) Drejtoria Ndihmës Juridike Falas
Rruga e Barrikadave, ndërtesa nr.18, Hyrja nr.6, Zyra nr.10-III, Tiranë, AL
(740) Klejda Poçi
Rruga e Barrikadave, ndërtesa nr.18, Hyrja nr.6, Zyra nr.10-III, Tiranë
(511) 45 Shërbime ligjore;studime ligjore;shërbime në fushën e arbitazhit;dhënie e
opinioneve ligjore; përgatitje e dokumentave të ndryshme ligjore; shërbime ligjore që lidhen
me negocimin e kontratave për të tretët; shërbime që lidhen me çështje gjygjësore.
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(210) AL/T/ 2021/293
(220) 12/03/2021
(540)

QuickPass
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) CHINA UNIONPAY CO., LTD.
No. 498 Guoshoujing Road, Pudong, Shanghai 201203, P.R. China, CN
(740) Rajmonda Karapici
Rr.Ndreko Rino,Nd.1 H 34/28 Tirane.
(511) 9
Pajisje kompjuterike; ndërfaqe(structure programimi) për kompjuterë;
program(softuer) kompjuterik i regjistruar; çelësat e kriptimit (softueri kompjuterik);
certifikata dixhitale (softuer kompjuterik); nënshkrime dixhitale (softuer kompjuterik);
softuer për ruajtjen dhe rikthimin e sigurt të të dhënave dhe transmetimin e informacionit
konfidencial të klientit të përdorur nga individë, institucione bankare dhe financiare; sistemi
i transferimit dhe shkëmbimit nderbankar të informacionit të kartave bankare (program
kompjuterik i regjistruar); aparate për përpunimin e të dhënave; botime elektronikisht të
shkarkueshme; tabela (borde) njoftimesh elektronike; mikroprocesorë; monitore [pajisje
kompjuterike]; printerë për përdorim me kompjuterë; skanera [pajisje për përpunimin e të
dhënave]; lexues kodesh( barkod); softuer kompjuterik i krijuar për të mundësuar
ndërveprimin e kartave bankare ose kartave inteligjente (smart) me lexuesit fundor dhe
lexuesit e kartave; pajisje elektronike për leximin e kartave dhe leximin e informacionit të
ruajtur në çipa kompjuterike; karta e koduar magnetike, karta bankare, karta krediti, karta
debiti dhe karta pagese; karta me qarkte integruar (karta inteligjente); lexues karte per kartat
e koduara magnetike dhe karta që përmbajnë një çip të qarkut të integruar; aparate elektronike
të qe sherbejneper verifikimin e autenticitetit te kartave te koduara, kartave bankare, kartave
të kreditit, kartave të debitit dhe kartave të pagesës; pajisje kompjuterike për menaxhimin e
të dhënave; apparat numerime; aparat tregues i sasisë; aparate për regjistrimin e kohës; pajisje
per regjistrimin e transaksioneve financiare; pajisje per shpërndarjen e biletave; bankomat;
pajisje per regjistrimin e nje shitjeje (POS); makine për numërimin dhe perzgjedhjen e
parave; detektorë per monedha fallco; regjistrues ceqesh; pompa vetërregulluese benzine të
komanduara nga nje program kompjuterik; njësitë qendrore të përpunimit te te dhenave
(procesore);karta magnetike të koduara; programe perpunuese kompjuterike të regjistruara;
karta identiteti magnetike; pajisje per lexim e karakterit optic; kodues magnetik; aparate për
të kontrolluar vulosjen e letrave; pajisje elektronike e emertuar si ERNIE; pajisje qe perdoret
gjate procesit te votimit; pajisje elektronike per emertimin e mallrave; pajisje fax-i; psajisje
muzikore që operon me monedha [jukebox]; lexues elektronikë të librave; aparate
dedektimin e vijave te duarve; pajisje për identifikimin e pamjes se fytyres; holograme;
skaner qe identifikon ne menyre biologjike irisin e syrit; skaner qe identifikon ne menyre
biologjike retinen e syrit; skaner identifikimi biologjik; pajisje qe shfaq gjurmët e gishtave;
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skanues i gjurmëve të gishtave; pajisje interactive me prekje ekrani (touch screen);
aplikacione të telefonit celular të shkarkueshëm; lexues kartash; karta çip; karta elektronike
dhe magnetike identifikuese për shërbime pagese; terminale kompjuterike për bankat;
terminale kompjuterike; mekanizëm qe perdoret ne aparate që punojnë me monedhë; kaseta,
disketa dhe hard drive; aparate transmetuese të zërit; aparate për regjistrimin e zërit; aparate
për riprodhimin e zërit; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose
imazheve; karta elektronike e-wallet e shkarkueshme; lexues kartash për karta krediti; lexues
të kartave të koduara magnetike; lexues elektronik të kartave; platforma të regjistruara ose të
shkarkueshme të programeve kompjuterikë; pajisje per inkriptimin e informacionit; celes qe
funksionon
si
telekomande
;
ekrane
fluoreshente;
syze;
36 Shërbimet e sigurimeve;brokerimi i sigurimeve;shërbime të sigurimit ne udhëtim;hartues
i polices se sigurimit;shërbimet financiare;tregtimi i monedhave;shkëmbimi i
parave;brokerimi i pasurive të paluajtshme;shërbime të brokerimit financiar;shërbime të
menaxhimit financiar;shërbime bankare;shërbime të përpunimit të pagesave;shërbime të
këmbimit financiar;shërbimi i investimeve financiare;mirëmbajtja e regjistrave
financiarë;transferimi elektronik i fondeve;shërbime të këmbimit valutor;shërbime të
pagesave elektronike;shërbime financiare të siguruara përmes telefonit dhe internetit ose
mjeteve të tjera elektronike;shërbime financiare në lidhje me kartat bankare, kartat e kreditit,
kartat e debitit, kartat e parapaguar, disbursimin e parave kesh, verifikim çeqesh dhe terheqje
kesh e çekut;shërbime të përpunimit të pagesave të kartave bankare;shërbime të përpunimit
të pagesave me karta krediti, shërbime të përpunimit të pagesave me karta debiti, shërbime
të përpunimit të pagesave me karta parapaguar, shërbime të përpunimit të pagesave me
karte;shërbime te shperndarjes se fondeve te pagesave;shërbime të verifikimit të çeqeve dhe
sherbime te terheqjes kesh te ceqeve;përpunimi i transaksioneve elektronike ne forme keshi;shërbime të përpunimit të pagesave financiare për mbështetjen e shërbimeve me pakice të
ofruara përmes internetit, përmes rrjeteve ( networks) ose mjeteve të tjera elektronike duke
përdorur informacion elektronikisht te dixhitalizuar;shërbime te transaksioneve te pagesave
me ane te verifikimit autenticitetit;shërbimet e autorizimit të pagesave dhe shlyerjes së
pagesave;verifikimi i kartës së kreditit dhe kartës së debitit;Sherbim i lëshimit dhe shlyerjes
se çeqeve të udhëtarëve dhe kuponëve të udhëtimit;shërbime bankare elektronike;sherbime
bankare on-line; sherbim bankar nga shtepia; sherbim informacioni financiar;sherbim
konsulencë financiare;shërbime me pajisje te automatizuara (bankomat);shërbimet shitjeje
dhe transaksione (POS);sherbime bankare per levizjen e parave midis bankave
(clearance);shërbimet e pagesave të faturave të ofruara përmes një faqe në internet;sherbime
te analizave financiare;lëshimi i kartave të kreditit;shërbimet te financimit;sherbim
investigimi në lidhje me kartat e kreditit;sherbime te vlerësimit financiar [sigurime, banka,
pasuri te paluajtshme];shërbime të vlerësimit të stolive;sherbime ndërmjetësimi,
garancie;mbledhje fondesh bamirësie;sherbime kujdestarie pronash;sherbime brokerimi me
kolateral personal;sigurimi fondesh nepermjet persorimit te kartes se anetaresise;sherbime te
investimeve kapitale;sherbime te dhenies se huave [financim];sigurimi i informacionit
financiar përmes një faqe në internet;konsulencë për sigurime;investim i
fondeve;sponsorizimi financiar;kërkime financiare;sherbime te mbledhjes se parave
nepermjet internetit;shërbime të pagesës nepermjet kartave elektronike(e-wallet);sherbime te
vleresimit te veprave te artit;menaxhimi i pasurive të paluajtshme;shërbimet agjenteve
doganore.
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(210) AL/T/ 2021/343
(220) 25/03/2021
(540)

TOYOTA BEYOND ZERO
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
1,
Toyota-cho,
Toyota-shi,
Aichi-ken,
Japan,
JP
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati
Gener
2,
Shk.
C,
Nr.21/1,
Tirane
(511)
12
Automjete
dhe
pjesët
e
tyre
strukturore.
35 Fushata tregu; shërbime reklamimi për të promovuar ndërgjegjësimin publik për çështjet
mjedisore.
39
Transportim
42 Kërkim teknik

(210) AL/T/ 2021/344
(220) 26/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) jeshile; e bardhë
(732) PETRAQ PRIFTI
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Rruga
Dervish
Hima,
(740) Petraq Prifti
Rruga Dervish Hima, P.2, H.13, Tirane
(511) 43 bujtine, restorant

P.2,
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H.13,

Tirane,

AL

(210) AL/T/ 2021/354
(220) 31/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë
(732) MITO By Caterina Firenze Shpk
Lagjja " Barrikada ", rruga " Antipatrea ", godina dy kateshe e ish - Repartit te Ngjyrosjes
me
nr.19/95,
Berat
Shqiperi
,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 25 Veshje, këpucë, kapele; Pantallona; Bluza (tee-shirts); veshje motoristi, veshje
çiklisti; grykore, jo prej letre, shirit për kokën (veshje); rroba banje; kapuç për banjo; sandale;
qafore gezofi [boa]; te brendshme; mbathje për bebe; mbrojtese jakash; çizme sporti; këpucë
plazhi; kapuçë [veshje]; shall; rripa [veshje]; rripa brezi për para [veshje];kostum për ski në
ujë; fjongo per veshje; shall gëzofi; shami; kasketa [veshje për kokën]; dorashka [veshje];
mandile per koken; geta; çorape; kravata; shami zbukurimi xhepi; peliçe [veshje]; pizhama;
vello [veshje]; mbajtëse çorapesh; jaka [veshje]; fanella; dorashka; byzylyk dore [veshje];
veshje plazhi; kasketë dielli; zhartiera per çorape; zhartiera per çorape te gjata; zhupon;
streçe; përparëse [veshje]; galloshe; këpucë ose sandale kashte; rrobë banjo; shapka banje;
kominoshe fëmijësh; kominoshe (ndërresa); bereta; këllëf për femijë, jo me ngrohje
elektrike; çizme; qafa çizmesh; çizme të shkurtra; mbathje [veshje]; këmisha; kurriz
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këmishash; bust [të brendshme grash]; jelek; xhaketa [veshje]; jelekë peshkimi; xhaketa stofi
të leshta [veshje]; kombinime [veshje]; këmishë e brendshme [ndërresa]; veshje të gatshme;
jaka te heqshme; veshje lëkure; kapuç për dush; funde; astare të gatshëm [pjesë veshje];
pardesy; gabardinë [veshje]; këpucë për gjimnastikë; fanella [veshje]; pulovra; triko;
uniforma; këllëfë gëzofi [veshje]; gëzofë me kapuç; pelerina; peliçe; geta; pantallona;
trikotazhe; të thurrura [veshje]; veshje per gjimnastikë; veshje te sipërme; kapele; sutjene;
shami koke; toga; kambale; fustane; pantofla; këpucë sporti; shami (shall); këmishë e
brendshme grash; maskë (gjumi); mbathje; të brendshme; papijonë; kravata.

(210) AL/T/ 2021/355
(220) 31/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu; e zeze; e bardhe
(732) ALBEL S.A SHPK
Rruga Nacionale Tirane - Durres km 7, Zona kadastrale 3974,nr pasurie: 247/83, godine
private 1 kateshe ne hyrje te fshatit Picar , 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) 22 Thasë për transportin dhe ruajtjen e materialeve në masë;canta [zarfe, qese] tekstili
për paketim;litar paketimi;fije per paketim;paketim [amortizimi, mbushje] materialesh, jo
prej gome, plastike, letre ose kartoni;mbështjellës kashte për shishet / zarfat e shisheve prej
kashte / paketim, prej kashte, për shishe;çanta prej pëlhure të përshtatura posaçërisht për
ruajtjen e pelenave;çanta rrjetë për larjen e rrobave; çanta postare;çanta për trup;çanta rrjete.
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(210) AL/T/ 2021/361
(220) 02/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Learn to ACT & Communicate
(591) E bardhe; e kuqe; e zeze.
(732) Arjeta Dhima
Rruga,
Him
Kolli,
Nd.30,
Hyrja
11,
Ap.36,
Tirane,
AL
(740) Arjeta Dhima
Rruga, Him Kolli, Nd.30, Hyrja 11, Ap.36, Tirane
(511)
28
Kukulla
e
ventrilokuistë
41 Edukim; sigurimi i trajnimit; argëtim; aktivitete kulturore. Performance teatrale;
Sherbime edukimi per mesimdhenien e aktrimit; prodhim teatri, filmi, shfaqjeje; Sherbime
shkollore për mësimdhenien e artit; Regji filmi dhe shërbimet e prodhimit.

(210) AL/T/ 2021/363
(220) 02/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Fusion Restaurant
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(591) E zeze; e bardhe; portokalli.
(732) Luis Hoxha
Rruga
Faik
Konica,
Tirane,
AL
(740) Luis Hoxha
Rruga Faik Konica, mbrapa stadiumit AIR ALBANIA, restorant MADO, Tirane
(511) 43 Shërbime bari; shërbime kafeterie; shërbime kafe; shërbime kateringu të ushqimeve
dhe pijeve; shërbime të ofrimit të ushqimeve me vetëshërbim; shërbime të ofrimit të
ushqimeve që konsumohen midis vakteve (snack-bar)

(210) AL/T/ 2021/371
(220) 06/04/2021
(540)

ESSE 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/ 2021/372
(220) 06/04/2021
(540)

THE ONE ORANGE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) KT & G Corporation
1,
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/ 2021/373
(220) 06/04/2021
(540)

THE ONE
(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/ 2021/374
(220) 06/04/2021
(540)

THE ONE 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/ 2021/375
(220) 06/04/2021
(540)

THE ONE WHITE
(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/ 2021/379
(220) 06/04/2021
(540)

KEDMAN
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) KEAD
Rruga
"Naim
Frasheri",
60/2,
Tiranë,
Shqipëri,
AL
(740) Ada Martiri
Rruga "Naim Frasheri", 60/2, Tiranë, Shqipëri
(511) 9 Aparate dhe instrumente ruajtje dhe sigurie, për shembull, rrjeta sigurie, drita
sinjalizimi, aparate semafori, aparate per fikjen e zjarrit, alarme;veshje që mbrojnë nga
dëmtimet serioze ose kërcënuese për jetën, për shembull: kepucë, syze; helmete;veshje për
mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, helmeta mbrojtëse, gjunjëza për punëtorët;
veshje asbesti për mbrojtje nga zjarri; doreza asbesti për mbrojtje nga aksidentet; jelekë
sigurie reflektues; bateri, elektrike; karikues baterish; kabllo elektrik; tela bakri të izoluar;
Metër, mates; kuti shpërndarje [energji elektrike]; konsolë shpërndarje [energji elektrike];
indikator;priza elektrike;shuko elektrike; çelesa, elektrik; tela, elektrik; lidhës telash [energji
elektrike]; mbeshtjelles bashkimi per kabllo elektrik; transformatorë [energjia elektrike].
17 Materiale izoluese elektrike, termike dhe akustike dhe plastike prodhuar për përdorim në
formën e fletëve, blloqeve dhe kallama, si dhe gome, substancë e ashpër elastike dhe lateksi
ose gutta-percha, asbest, mike dhe artikuj zëvendësues për të gjitha këto materiale dhe që
nuk përfshihen në klasa të tjera; Shirita ngjitës, përveç shkrimit dhe jo për qëllime mjekësore
ose shtëpiake;rezinë akrilike, gjysëm të përpunuara;rezinë sintetike, rrëshira gjysëm të
përpunuara / artificiale, gjysmë të përpunuara;leterngjites;tenie [ngjites];fiber e
vullkanizuar;materiale izoluese;kompozime kimike per riparimin e rrjedhjeve;materiale
filtrimin shkume plastike gjysëm të përpunuar;ngjitës izolues;Vajra izolues;doreza
izoluese;bojra izoluese;llak izolues;izolant;substancat për izolimin e ndërtesave nga
lagështia;leng
qumeshtor
izolues.
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit apo programeve
televizive te produkteve si: vegla pune me dore; materiale elektrike; materiale izoluese dhe
veshje pune. Prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë;
sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; ndihmë për
menaxhimin e biznesit; konsulencë për menaxhimin e biznesit; konsulencë për organizimin
e biznesit; promovimin e shitjeve për të tjerët; organizimi i panaireve tregtare për qëllime
komerciale ose reklamuese; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese;
demonstrim i mallrave; dizenjimi i materialeve reklamuese; shpërndarjen e materialit
reklamues; shërbimet e ekspozimit për qëllime reklamimi; studime tregu; reklamim /
publicitet; sigurimin e informacionit të biznesit nëpërmjet një faqe online (web site).
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(210) AL/T/ 2021/399
(220) 08/04/2021
(540)

THE BODY SHOP
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) The Body Shop International Limited
Watersmead, BN17 6LS Littlehampton, West Sussex, United Kingdom , UK
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 3 Produkte kozmetike dhe të kujdesit të lëkurës përkatësisht, fondatinë, korrektor për
fytyrë, rimel, hije për sy, vijëzues për vetulla dhe sy, buzëkuq, laps buzësh, balsam buzësh,
pudër për fytyrë, bronzues për lëkurë, ngjyrues për faqet (blusher), krem hidratues për
fytyrën, heqës makiazhi (make up); pudër trupi jo-mjekësore; sapunë për lëkurën; xhel për
banjo; vajra për banjo; kripëra për banjo jo-mjekësore, rruaza dekoruese për banjo, dhe
preparate për banjo shkumëzuese jo-mjekësore; preparate për kujdesin e lëkurës jomjekësore, përkatësisht, locione, kremëra kozmetikë, larës, pastues i thellë (scrubs) për
fytyrë dhe trup, maska dhe tonik; preparate për stilimin e flokëve dhe kujdesin e flokëve,
përkatësisht, shampoo, balsam për flokët, sprucues përfundimtar (per ruajtjen e formës së
flokëve) , dhe xhelëra; deodorant personalë, preparate për nxirjen në diell; locione dhe vajra
për mbrojtjen ndaj diellit; preparate për rruajtjen; paste dhëmbësh; parfume; aroma tualeti;
vajra esencialë për përdorim personal, vajra të parfumosur; preparate për kujdesin ndaj
thonjve; llak për thonjtë; gur shkumëzues për kujdesin ndaj lëkurës, kunja pambuku dhe
tampona prej leshi për qëllime jo-mjekësore të gjitha për përdorim në trup; aromatizues për
ambientin, shkopa aromatizues, lule të thara dhe copa mbështjellëse; peceta kozmetike të
pudrosura; peceta të mbushura me locione kozmetike; pajisje makiazhi (make up) dhe sete
dhuratash që përmbajnë preparate jo-mjekësore për kujdesin e flokëve dhe lëkurës.
21 Furça për flokë; krehër për flokë, furça për thonjtë, produkte banje, përkatësisht, sfungjer
për trupin, furça banje, sfungjer banje, sfungjer me strukturë të ashpër për trupit, produkte
banje, përkatësisht, sfungjer loofah , shandan qirinjsh dhe mbajtëse qirinjsh jo prej metali të
çmuar, kavanozë qirinjsh, kavanozë qelqi, përkatësisht, kavanoza aromatik, vazo dhe stenda
jo prej metali të çmuar, mbajtëse për furça rroje, vaj aromatik me djegie, pllaka për
shpërndarjen e vajit aromatik; shpërndarës vaji aromatik, përveç shpërndarësve të kallamit,
fërkues për shpinën, atomizues për përdorim shtëpiak, atomizues parfumi, sende që shitet
bosh, kuti pudre kozmetike, kuti pudre që shitet bosh, pjata (mbajtëse) sapuni, mbajtëse për
furçat e dhëmbëve, sitë çaji, aplikues dhe pajisje kozmetike, përkatësisht furça për
fytyrë/trup, furça për makijazh, sfungjer për fytyrë, furça dhe krehër për vetullat dhe
qerpikët, furça dhe krehër për vijëzimin e syve (eyeliner), ndarës i gishtërinjve prej sfungjeri
për përdorim në pedikyr, aplikues kozmetikë prej sfungjeri, sfungjer kozmetik dhe sfungjer
për
aplikimin
e
pudrës.
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35 Shërbime të dyqaneve me pakicë që përmbajnë produkte të bukurisë dhe kujdesit
personal, produkte kozmetike, preparate për kujdesin e lëkurës, tualetit, preparate për
kujdesin e flokëve dhe aroma; shërbime të dyqaneve me pakicë të ofruara përmes internetit
që përmbajnë produkte bukurie dhe të kujdesit personal, kozmetike, preparate të kujdesit të
lëkurës, tualetit, preparate për kujdesin e flokëve dhe aroma; ofrimi i shërbimeve të blerjeve
nga shtëpia në fushën e shërbimeve të blerjeve nga shtëpia dhe festave të blerjes nga shtëpi
(festë për provimin dhe blerjen e produkteve) që paraqesin produkte bukurie, kozmetike,
tualeti, preparate të kujdesit të lëkurës, preparate të kujdesit tët flokëve, aroma dhe produkte
të kujdesit personal; shërbime të porositjes on-line në fushën e produkteve të bukurisë dhe
kujdesit personal, kozmetikës, preparative të kujdesit të lëkurës, tualetit, aroma, preparate të
kujdesit të flokëve dhe aroma; shërbime të dyqaneve me pakicë për porositë me post për
produkte bukurie dhe të kujdesit personal, kozmetike, preparate të kujdesit të flokëve,
preparate të kujdesit të lëkurës dhe tualeti; shërbime të dyqaneve me pakicë lidhur me shitjen
e kutive të abonimit (subscription boxes) që përmbajnë produkte të bukurisë dhe kujdesit
personal, kozmetike, aroma, tualeti, preparate të kujdesit të flokëve dhe preparate të kujdesit
të lëkurës; shërbime të dyqaneve me pakicë përmes katalogëve në fushën e produkteve të
bukurisë dhe produkteve të kujdesit personal, kozmetikës, preparate të kujdesit të lëkurës,
tualeteve,
preparate
të
kujdesit
të
flokëve
dhe
aroma.
36 Shërbime bamirësie për mbledhjen e fondeve.

(210) AL/T/ 2021/400
(220) 08/04/2021
(540)

WHITE MUSK
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) The Body Shop International Limited
Watersmead, BN17 6LS Littlehampton, West Sussex, United Kingdom , US
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 3 Produkte kozmetike dhe të kujdesit të lëkurës përkatësisht, fondatinë, korrektor për
fytyrë, rimel, hije për sy, vijëzues për vetulla dhe sy, buzëkuq, laps buzësh, balsam buzësh,
pudër për fytyrë, bronzues për lëkurë, ngjyrues për faqet (blusher), krem hidratues për
fytyrën, heqës makiazhi (make up); pudër trupi jo-mjekësore; sapunë për lëkurën; xhel për
banjo; vajra për banjo; kripëra për banjo jo-mjekësore, rruaza dekoruese për banjo, dhe
preparate për banjo shkumëzuese jo-mjekësore; preparate për kujdesin e lëkurës jomjekësore, përkatësisht, locione, kremëra kozmetikë, larës, pastues i thellë (scrubs) për

Buletini i Pronësisë Industriale

42

fytyrë dhe trup, maska dhe tonik; preparate për stilimin e flokëve dhe kujdesin e flokëve,
përkatësisht, shampoo, balsam për flokët, sprucues përfundimtar (per ruajtjen e formës së
flokëve) , dhe xhelëra; deodorant personalë, preparate për nxirjen në diell; locione dhe vajra
për mbrojtjen ndaj diellit; preparate për rruajtjen; paste dhëmbësh; parfume; aroma tualeti;
vajra esencialë për përdorim personal, vajra të parfumosur; preparate për kujdesin ndaj
thonjve; llak për thonjtë; gur shkumëzues për kujdesin ndaj lëkurës, kunja pambuku dhe
tampona prej leshi për qëllime jo-mjekësore të gjitha për përdorim në trup; aromatizues për
ambientin, shkopa aromatizues, lule të thara dhe copa mbështjellëse; peceta kozmetike të
pudrosura; peceta të mbushura me locione kozmetike; pajisje makiazhi (make up) dhe sete
dhuratash që përmbajnë preparate jo-mjekësore për kujdesin e flokëve dhe lëkurës.

(210) AL/T/ 2021/424
(220) 14/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E zeze; e bardhe.
(732) Ilir Dushkaj
Tiranë,
Rruga
Pjetër
Bogdani,
Pallati
Nr.1,
Kati
Përdhe.,
AL
(740) Ilir Dushkaj
Tiranë, Rruga Pjetër Bogdani, Pallati Nr.1, Kati Përdhe.
(511)
25
Veshje;
Veshje
për
këmbë;
Veshje
për
kokë
35 Sherbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të veshjeve,veshjeve për këmbë dhe veshjeve
për kokë.
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(210) AL/T/ 2021/459
(220) 27/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) KANTINA E PIJEVE, SHIJAK
(591) e zezë; gri; e kuqe, gold
(732) Admet Meta
Lagjia Baromet, ndërtesë një katëshe në Sallmone, Xhafzotaj,
(740) Admet Meta
Lagjia Baromet, ndërtesë një katëshe në Sallmone, Xhafzotaj, Durrës
(511) 33 Verë, raki, gin, uiski

(210) AL/T/ 2021/460
(220) 27/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) KANTINA E PIJEVE, SHIJAK
(591) e zezë; gri; e kuqe, gold

Durrës,

AL
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(732) Admet Meta
Lagjia Baromet, ndërtesë një katëshe në Sallmone, Xhafzotaj,
(740) Admet Meta
Lagjia Baromet, ndërtesë një katëshe në Sallmone, Xhafzotaj, Durrës
(511) 33 Verë, raki, gin, uiski
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Durrës,

AL

(210) AL/T/ 2021/476
(220) 29/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu; bojeqielli; e bardhë
(732) Sazan Darsi
Tirane Kashar MEZEZ Lagjia Mezez, rruga ''Kthesa e Kamzes'', pallati C4, dyqani nr.7, AL
(740) Sazan Darsi
Tirane Kashar MEZEZ Lagjia Mezez, rruga ''Kthesa e Kamzes'', pallati C4, dyqani nr.7
(511) 11 Aparate dhe instalime për ndricim, ftohje, gjenerimin e avullit, tharjen, ventilimin,
furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare; rubineta;
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(210) AL/T/ 2021/490
(220) 04/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) CAFFE
(591) e zezë; e bardhë; e verdhë në gold
(732) Darjen Partalli
Maqellare Lagjia ''Pavlica'', Rruga ''Pocest-Maqellare'', Objekti me nr.12, DIBER, AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1
(511) 25 Bluzë me mëngë të shkurtra;dorashka;funde;kepuce;fustane;jelekë;gëzofë
(veshje),kanatjere,kapardina,kapele,këmisha,këpuce
kostume,kostume
ballosh
me
maska,kostume
banjoje,pallto,pantallona,pardesy,pelerina,peliçe,rripa
mesi
(veshje),shalle,triko,vello (veshje), veshje ceremoniale dhe zyrtare, veshje lëkure,veshje
intime
lëkure,veshje
plazhi,xhaketa,kapele.
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;pluhurpjekjeje;kripë;mustardë;uthull, salcë;pasta;aroma;akull;dekorative për ëmbëlsira (karamele);
sherbet.
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
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përkohshëm; shërbime të hotelerisë, akomodimit të përkohshëm dhe të përgatitjes së
ushqimeve të tipit agroturizëm.

(210) AL/T/ 2021/536
(220) 17/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e kuqe
(732) KEAD
Rruga
"Naim
Frasheri",
60/2,
Tiranë,
Shqipëri,
AL
(740) Ada Martiri
Rruga "Naim Frasheri", 60/2, Tiranë, Shqipëri
(511) 7 Makineri dhe vegla makinerie; motorë dhe mjete motorike (me përjashtim të mjeteve
tokësore);komponentë transmisioni dhe bashkim makinerie (me përjashtim të mjeteve
tokësore);vegla
elektrike
dhe
aksesorë
për
vegla
elektrike;
gjeneratorë;kompresorë;gjeneratorë dhe kompresorë portabël për përdorues;trampanë,
trampanë elektrikë, trampanë pneumatik, trampanë rrotullues, trampanë me çekiç, trampanë
me goditje, çelësa papagallë për goditje [impact wrenches], trampanë shpues, trampanë
këndi, makineri shpuese, makineri filetimi [tappers], çekiçë, çekiçë elektro-pneumatik,
çekiçë pneumatik, çekiçë rrotullues, çekiçë për shkatërrim, zmerilues, zmerilues elektrikë,
zmerilues pneumatikë, zmerilues orbit të zakonshëm, zmerilues orbitalë, zmerilues disk,
zmerilues me rrip, llustrues, sharra, sharra elektrike, sharra pneumatike, sharra rrethore,
sharra dore, sharra kthyese, sharra zinxhir, sharra prerëse, sharra për prerje tërthore, sharra
me rrokullisje [flip-over saws], sharra tavoline, sharra krahu radiale, sharra me rrip, sharra
rrotulluese, sharra shkurtuese, bluarës, bluarës elektrik, bluarës pneumatik, bluarës dërrase,
bluarës këndor, bluarës të drejtë, bluarës disk;rutera, marangozë biskotash (ose vegël drupunuese për të bashkuar dy pjesë druri së bashku) [biscuit jointers];zdrugues;kaçavida,
kaçavida elektrike, qepës, makineri për vendosjen precize të vidave, gozhdues, gërshërë,
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gërshërë elektrike, prerëse, vegël prerëse për të bërë vrima të vogla në një fletë metalike
[nibblers];vegël elektrike dru-punuese për të prodhuar dërrasa të trasha [thicknessers],
miksues, trazues, makineri për lyerje, makineri për larje, makineri bluarëse dhe rrotulluese,
thika elektrike, makineri për mprehjen e thikës, vegla në formë arme për të aplikuar ngjitësin
[glue guns], vegla në formë arme që lëshojnë nxehtësi [heat guns], vegla në formë arme që
lëshojnë ajër shumë të nxehtë [hot air guns], të gjitha janë vegla të palëvizshme dhe portative
që funksionojnë me energji ose elektricitet;aksesorë, pjesë dhe përshtatës për të gjitha mallrat
e sipërpërmendura duke përfshirë maja shpuese trampani, pjesë lidhëse të trampanit, kalizvar
për vrimë qorre [countersinks], mandrina trampani, çelësa për mandrina trampani, fllanxha,
kontrollues këndor shpimi, maja shpuese çekiçi , maja shpuese dalte çekiçi, koka shpuese,
fletë sharre, fletë sharre rrethore, fletë sharre dore, fletë sharre kthyese, sharra vrimë, zinxhirë
për sharra zinxhirë, mprehës zinxhiri, disqe prerëse, disqe bluarës, disqe lustrues, disqe
lëmuese, rrota bluarëse, gurë bluarës, lëmues, lima të trasha, fletë për zdrugues, maja shpuese
për kaçavidë, maja shpuese ruteri, fletë abrazive, disqe abrazive, rripa abrazivë, gurë prerës
abrazivë, gurë bluarës abrazivë, gurë bluarës të lagur, fletë zmerilimi, qese pluhuri për
zmerilues, furça, furça me fije teli, vegla trazuese [stirrer baskets], vegla përzjerëse [mixer
baskets];makineri për mbajtjen e drejtimit të duhur përgjatë lëndës drusore, drejtues dhe
rrethues për vegla elektrike, drejtues dhe rrethues për makineri mprehëse të fletëve të sharrës
dhe thikave;mjete makinerie elektrike ose të tjera që inkorporojnë lazera;trampanë/shpues
elektrikë që inkorporojnë lazera për të siguruar një udhëzues të drejtimit për përdoruesin e
trampanit/shpuesit për ta përdorur si një pikë referimi për të punuar më pas nga aty;vegla
elektrike, trampanë/shpues elektrikë, ose vegla makinerie të tjera që inkorporojnë aparate,
ose një instrument ose një pajisje për projektimin e një rreze të dritës së lazerit për të siguruar
një pikë referimi për përdoruesin e një vegle elektrike, një trampani/shpuesi elektrik, ose
vegle tjetër për të punuar nga aty, ose duke inkorporuar lazera për përdorim për të siguruar
një pikë referimi për përdoruesin e një vegle për të punuar nga aty, ose për bashkëngjitje ndaj
veglave për përdorim në drejtimin e veglës ngjitur në sipërfaqen e saj të punës, ose për
qëllime shënimi ose pozicionimi;mekanizma drejtimi që inkorporojnë një lazer;vegla
elektrike, trampanë/shpues elektrikë, ose vegla të tjera makinerie që inkorporojnë çdo aparat,
instrument, ose pajisje që inkorporojnë një lazer për të siguruar një pikë referimi për
përdoruesin e një vegle elektrike, një trampani/shpuesi elektrik, ose vegël tjetër për të punuar
nga aty, ose për bashkëngjitje me vegla elektrike, trampanë/shpues elektrikë, ose vegla të
tjera për përdorim në drejtimin e veglës ngjitur në sipërfaqen e saj të punës, ose duke qenë
për qëllime shënimi ose drejtimi;ose lazera të inkorporuara për përdorim për të siguruar një
pikë referimi për përdoruesin e një vegle për të punuar nga aty, ose për bashkëngjitje te veglat
për përdorim në drejtimin e veglës ngjitur në sipërfaqen e saj të punës, ose për qëllime
shënimi ose drejtimi;pjesë dhe përshtatës për të gjitha të sipërpërmendurat;stenda trampani,
pompash, të gjitha për përdorim me vegla elektrike;vegël dru-punuese me dhëmbëza
[dovetail jigs], vegël dru-punuese me kunja [dowelling jigs];stola sharre, tavolina
sharre;dara;vegël e përbërë nga dy pjesë metalike paralele për të mbajtur një material punimi
[vices];kasa dhe kuti për përdorim me aksesorë të mjeteve elektrike dhe veglave
elektrike;zinxhirë për sharra zinxhir;makineri për fryrje dhe thithjen e vakumit për nxjerrjen
e pluhurit, dhe tuba të nxjerrjes së pluhurit duke qenë pjesë e tyre;biskota për marangozë
biskotash (ose vegël dru-punuese për të bashkuar dy pjesë druri së bashku);vegla elektrike,
trampanë/shpues elektrike ose vegla të tjera makinerie që inkorporojnë një pajisje për qëllime
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shënimi ose drejtimi, që inkorporojnë një lazer;pjesë dhe përshtatës për të gjitha mallrat e
sipërpërmendura.
8 Vegla dore dhe aksesorë për vegla dore;mjete dore;maja shpuese trampani, maja shpuese
çekiçi, pjesë lidhëse trampani;kalzivar për vrima qorre [countersinks];mandrina trampani,
çelësa për mandrina trampani, fllanxha;kontrollues këndor shpimi;dalta, dalta çekiç;fletë
prerëse;fletë sharre, fletë sharre rrethore, fletë sharre dore, fletë sharre kthyese, sharra
vrimë;mprehës zinxhir;disqe prerës, disqe bluarës, disqe lutrues, disqe lëmues, rrota bluarëse,
mokra (gurë bluarës);lëmues, lima të trasha;fletë për zdrugues;kaçavida, maja shpuese për
kaçavida;maja shpuese ruteri, fletë abrazive, disqe abrazive, rripa abrazivë, fletë
zmeriluesi;furça, furça me fije teli;furça trazuese, vegla trazuese [stirrer baskets], vegla
përzjerëse [mixer baskets];vegël dore për mbajtjen e drejtimit të duhur përgjatë lëndës
drusore, mjet mbështetës për vegla dore, drejtues dhe rrethues për vegla dore;aparate
inkorporuese për vegla ose trampanë/shpues, ose një instrument ose pajisje për projektimin
e një rreze të dritës së lazerit për të siguruar një pikë referimi për përdoruesin e një vegle ose
trampani/shpuesi për të punuar nga aty;mekanizma drejtimi që inkorporojnë një lazer;vegla
ose trampanë/shpues që inkorporojnë çdo apparat, instrument ose pajisje që inkorporojnë një
lazer për të siguruar një pikë referimi për përdoruesin e një vegle ose një trampani/shpuesi
për të punuar nga aty, ose për bashkëngjitje me vegla ose trampanë/shpues për përdorim në
drejtimin e veglës ose trampanit/shpuesit ngjitur me sipërfaqen e saj të punës, ose për qëllime
shënimi ose drejtimi, ose inkorporimi i një lazeri për përdorim për të siguruar një pikë
referimi për përdoruesin e një vegle ose trampani/shpuesi për të punuar nga aty, ose për
bashkëngjitje me veglat ose trampanin/shpuesit për përdorim në drejtimin e veglës ose
trampanit/shpuesit ngjitur me sipërfaqen e saj të punës, ose për qëllime shënimi ose
drejtimi;pjesë dhe përshtatës për të gjitha të sipërpërmendurat;stenda trampani, vegla drupunuese me dhëmbëza [dovetail jigs], vegla dru-punuese me kunja [dowelling jigs], stola
sharre, tavolina sharre, dara, vegël e përbërë nga dy pjesë metalike paralele për të mbajtur
një material punimi [vices], të gjitha për përdorim me vegla dore ose të gjitha janë vegla
dore, këllëfë për vegla;gurë prerës abraziv, gurë bluarës abraziv, disqe abrazive, gurë bluarës
të lagur;pjesë dhe përshtatës për të gjitha mallrat e sipërpërmendura
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(210) AL/T/ 2019/1082
(220) 16/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) HOTEL, RESTAURANT, ROOFTOP BAR; 3 yjet
(591) blu
(732) Smart Management shpk
Lagja
13,
Rruga
"Agavëve",
Plazh,
(740) Fisnik Gjinali
Lagja 5, Rruga "Anton Xanoni", Pallati Junghans, Ap.14
(511)

Durrës,

AL
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VENDIM
I BORDIT TË APELIT TË DPPI
Në lidhje me kundërshtimin e markës me emërtim “NORMOHEX” me nr. aplikimi
AL/T/2018/283.
Bordi i Apelit i DPPI shqurtoi, kërkesën për apelim me palë e objekt si vijon:
Kërkues (Apelues): Shoqëria “Novartis” AG, përfaqësuar nga Z. Ardit Loloçi.
Objekti:
Apelimi i vendimit të dhomës për shqyrtimin e kundërshtimeve në DPPI, nr.
283/11 prot., datë 18/11/2019, për pranimin e kërkesës për kundërshtimin e markës së
publikuar me emërtim “NORMOHEX”, me numër aplikimi AL/T/2018/164, kundërshtuar
në dhomën për shqyrtimin e kundërshtimeve në DPPI, nga shoqëria “Laboratorios Normon
S.A., përfaqësuar nga Z. Krenar Loloçi.
Baza ligjore:

Ligji nr. 9947, dt. 07.07.2008 “Për Pronësinë Industriale” i ndryshuar,
VKM nr.315, dt. 31.05.2018 “Për miratimin e rregullores së
markave”.

Në përfundim të shqyrtimit administrativ me objekt dhe palët e sipërpërmenndura
Bordi I Apelit i DPPI vendosi:
 Rrëzimin e kërkesës për apelimin e vendimit nr. 283/11 prot., datë 18/11/2019 të
dhomës për shqyrtimin e kundërshtimeve në DPPI.
 Refuzimin e regjistrimit të markës me emërtim “NORMOHEX” me nr. aplikimi
AL/T/2018/283.

