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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
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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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(210) AL/T/ 2019/793
(540) PLANET SMART
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A.
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 04/06/2021
(180) 11/09/2029
(111) 21801
(300)
(510) 38,
(526)
(591) (740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/798
(540) PLANET SMART
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A.
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 04/06/2021
(180) 11/09/2029
(111) 21802
(300)
(510) 38,
(526)
(591) -Magenta dhe e bardhë
(740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/1051
(540) S AR EN SAFETY SHOES
(732) Armand Sinani
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.9, Rruga "Jordan Misja", Kompleksi "GENER 2", Kati -1,
Parkimi Nr.29, AL
(151) 04/06/2021
(180) 03/12/2029
(111) 21803
(300)
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(510) 9,
(526) SAFETY SHOES
(591) -e bardhë; e kuqe; e zezë
(740) Franc Prebibaj
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.9, Rruga "Jordan Misja", Kompleksi 'GENER 2', Hyrja 11, Ap.1

(210) AL/T/ 2020/138
(540) TAKE 5
(732) International Foodstuffs Co LLC
P.O Box No. 4115, Sharjah, United Arab Emirates, TM
(151) 07/06/2021
(180) 19/02/2030
(111) 21815
(300)
(510) 30,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/356
(540) TECHNOPAINTS
(732) ZEUS-Al SHPK
Fier Fratar Komuna Fratar, Mallakaster, Prane Shkolles 8-vjecare Gjok Doçi, AL
(151) 01/06/2021
(180) 14/05/2030
(111) 21779
(300)
(510) 2,
(526) TECHNO; PAINTS; colors for your life
(591) -e bardhë; blu; e verdhë
(740) Aleksandra Mecaj
Rruga Reshit Çollaku, Pall. Shallvareve, Shk.5, Ap, 70/4, Tirane
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(210) AL/T/ 2020/465
(540) Shija e Veriut
(732) Reggio Terzo Mondo Shqipëri (RTM SHQIPERI)
Bulevardi Demokracia, Vau Dejes, Shkoder, AL
(151) 04/06/2021
(180) 11/06/2030
(111) 21800
(300)
(510) 29,
(526) FUSHË ARRËZ, VAU-DEJËS, PUKË
(591) -BLU; JESHIL; PORTOKALL; E BARDHË
(740) Nicola Battistella
Rruga Kardinal Mikel Koliqi, Shkoder

(210) AL/T/ 2020/540
(540) FITFOOD Eat Good feel good
(732) FIT FOOD
SELITE, ZONA KADASTRALE 3292, NR PASURIE 114/59-N, TIRANE, AL
(151) 01/06/2021
(180) 07/07/2030
(111) 21780
(300)
(510) 29 30,
(526) FOOD; Eat Good feel good
(591) -portokalli; jeshile; e zezë; e bardhë
(740) MATINA ÇOBO
RRUGA ROBERT SHVARC, KRISTAL CENTER, KOMUNA E PARISIT, TIRANE

(210) AL/T/ 2020/546
(540) MESSAPICO
(732) Mottura Vini del Salento s.r.l.
Piazza della Repubblica 19, 20124 Milano, IT
(151) 04/06/2021
(180) 09/07/2030
(111) 21799
(300)
(510) 33,
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(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/676
(540) Easy Albania
(732) Easy Albania shpk
Rruga Migjeni, Zona Kadastrale 3866, Kashar, Yzberisht, Tirane, AL
(151) 07/06/2021
(180) 26/08/2030
(111) 21817
(300)
(510) 35,
(526) Albania
(591) -e kuqe; e zezë; e bardhë
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pall. Ndregjoni, Apt.36,Tirane,Shqiperi

(210) AL/T/ 2020/776
(540) Stella dhe Sani
(732) Vertigo Visual LLC Skopje
Skupi 3, no.74, Skopje- Karposh, Karposh, Maqedoni e Veriut, MK
(151) 04/06/2021
(180) 22/09/2030
(111) 21789
(300) 202000639 29/07/2020 MK
(510) 9, 16, 32, 35 42,
(526)
(591)
-blu; RGB 0 156 221 HEX/HTML009CDD CMYK 100 0 0 0
e verdhë; RGB 255 209 0 HEX/HTML ffcc00 CMYK 0 18 100 0 magenta;RGB 100 0 100
HEX/HTML
ff00ff
CMYK
0
100
0
0
e bardhë
(740) Ened Topi
Rr."A. Sinani", 204, Tiranë, Shqipëri
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(210) AL/T/ 2020/777
(540) STELLA SANI
(732) Vertigo Visual LLC Skopje
Skupi 3, no.74, Skopje- Karposh, Karposh, Maqedoni e Veriut, MK
(151) 04/06/2021
(180) 22/09/2030
(111) 21787
(300) 202000480 27/05/2020 MK
(510) 9, 16, 32, 35 42,
(526)
(591) -Rozë; e verdhë; e gjelbërt; e bardhë
(740) Ened Topi
Rr."A. Sinani", 204, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/814
(540) Bear Care INFANT CARE & EARLY LEARNING
(732) Maple Bear Global Schools Ltd
1430 Terrace Avenue, North, Vancouver, V7R1B4, Kanada, CA
(151) 07/06/2021
(180) 05/10/2030
(111) 21813
(300)
(510) 41,
(526) INFANT CARE & EARLY LEARNING, elementi figurativ i flamurit kanadez
(591) -e kuqe; e bardhë; e verdhë; e zeze
(740) Blerta Nesho
Rr. Nikolla Lena, Pallati Ferar, kati 6, Tirane

(210) AL/T/ 2020/817
(540) Maple Bear Canadian school
(732) Maple Bear Global Schools Ltd
1430 Terrace Avenue, North, Vancouver, V7R1B4, Kanada, CA
(151) 07/06/2021
(180) 05/10/2030
(111) 21814
(300)
(510) 41,
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(526) Canadian school, elementet e flamurit kanadez
(591) -e kuqe; e bardhë; e verdhë; e zezë
(740) Blerta Nesho
Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/866
(540) P POLI'S CAFFE
(732) MONDIAL TRANS SHPK
DURRES, L.14, RR.ASTI NUSHI, ISH DEPO E SHERBIMIT PYJOR, AL
(151) 04/06/2021
(180) 21/10/2030
(111) 21796
(300)
(510) 30,
(526) CAFFE
(591) -e kuqe; e bardhë
(740) FATBARDHA BARDHI
DURRES, L.14, RR.ASTI NUSHI, ISH DEPO E SHERBIMIT PYJOR

(210) AL/T/ 2020/867
(540) CAFFE POLI'S MISCELA BAR
(732) MONDIAL TRANS SHPK
DURRES, L.14, RR.ASTI NUSHI, ISH DEPO E SHERBIMIT PYJOR, AL
(151) 04/06/2021
(180) 21/10/2030
(111) 21797
(300)
(510) 30,
(526) CAFFE; BAR
(591) -e kuqe; e bardhe; blu; portokalli; gurkali; e zezë
(740) FATBARDHA BARDHI
DURRES, L.14, RR.ASTI NUSHI, ISH DEPO E SHERBIMIT PYJOR
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(210) AL/T/ 2020/873
(540) Winston XStyle
(732) Japan Tobacco Inc.
1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan , JP
(151) 04/06/2021
(180) 22/10/2030
(111) 21805
(300)
(510) 34,
(526) LESS SMOKE, SMELL
(591) (740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pall.Gener
2,
Shk.

16

C,

Nr.21/1,

(210) AL/T/ 2020/887
(540) CIAO KAFE Italian espresso
(732) MONDIAL TRANS
DURRES, L.14, RR.ASTI NUSHI, ISH DEPO E SHERBIMIT PYJOR, AL
(151) 04/06/2021
(180) 27/10/2030
(111) 21790
(300)
(510) 30,
(526) KAFE; Italian espresso; elementët figurativ të kokrrave të kafesë
(591) -e bardhë; kafe; jeshile; e kuqe; e zezë
(740) FATBARDHA BARDHI
DURRES, L.14, RR.ASTI NUSHI, ISH DEPO E SHERBIMIT PYJOR

(210) AL/T/ 2020/932
(540) SPORTS DIRECT
(732) Sportsdirect.com Retail Limited
Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY, United Kingdom, UK
(151) 03/06/2021
(180) 12/11/2030
(111) 21782
(300) 00003512838 16/07/2020 UK

Tirane
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(510) 25 35,
(526) SPORTS
(591) -E kuqe; e bardhe; blu.
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/946
(540) ELLEDII Semi-concentrato di pomodoro
(732) ELLEDII shpk
Shkoder Shkoder SHKODER Lagjia '' Salo Halili", Rruga '' Myzafer Pipa'', nr pasurie 1/210,
zona kadastrale 85/91., AL
(151) 04/06/2021
(180) 18/11/2030
(111) 21793
(300)
(510) 30,
(526) Semi-concentrato di pomodoro; qualite; garantie; elementët figurativ të domateve
(591) -e bardhë; e kuqe; jeshile e errët; blu; e zezë
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema ''17 Nentori'', Shk.3, Ap.4, Tirane,
Shqiperi

(210) AL/T/ 2020/947
(540) ELLEDII Doppio concentrato di pomodoro
(732) ELLEDII shpk
Shkoder Shkoder SHKODER Lagjia '' Salo Halili", Rruga '' Myzafer Pipa'', nr pasurie 1/210,
zona kadastrale 85/91., AL
(151) 04/06/2021
(180) 18/11/2030
(111) 21792
(300)
(510) 30,
(526) Doppio concentrato di pomodoro; qualite; garantie; elementët figurativ të domateve
(591) -e bardhë; e kuqe; jeshile e errët; e zezë
(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/ 2020/948
(540) ELLEDII Semi-concentrato di pomodoro
(732) ELLEDII shpk
Shkoder Shkoder SHKODER Lagjia '' Salo Halili", Rruga '' Myzafer Pipa'', nr pasurie 1/210,
zona kadastrale 85/91., AL
(151) 04/06/2021
(180) 18/11/2030
(111) 21794
(300)
(510) 30,
(526) Semi-concentrato di pomodoro, qualite; garantie; elementët figurativ të domateve
(591) -e bardhë; e kuqe; jeshile; jeshile e errët; blu; e zezë
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema ''17 Nentori'', Shk.3, Ap.4, Tirane,
Shqiperi

(210) AL/T/ 2020/955
(540) DENTEK
(732) Dentek Oral Care, inc.
660 White Plains Road, Suite 250, Tarrytown New York 10591, USA, US
(151) 01/06/2021
(180) 19/11/2030
(111) 21777
(300)
(510) 3, 5, 10 21,
(526)
(591) (740) Gentjan Hasa
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" , shkalla 5, apt.25, Tirane

(210) AL/T/ 2020/1010
(540) TUTTO CASA GJITHÇKA PËR SHTËPINË TUAJ
(732) METROPOL CENTER SHPK
Lagjia Çlirimi, Rruga Fan Noli, në qendër te qytetit pranë shatervanit, Lushnje., AL
(151) 04/06/2021
(180) 04/12/2030
(111) 21784
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(300)
(510) 35,
(526) GJITHCKA PËR SHTËPINË TUAJ
(591) -E BARDHË; E KUQE; E VERDHË; JESHILE
(740) MORENO MALEVI
Blloku "1 Maji" Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/1021
(540)
(732) Prizren Commerce Group sh.p.k
Pn Lupishtë Prizren, Kosovë, KS
(151) 04/06/2021
(180) 10/12/2030
(111) 21791
(300)
(510) 29,
(526)
(591) -e kuqe, e verdhe, e bardhe, bezhe.
(740) Aleksandra Mecaj
Rruga R. Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane

(210) AL/T/ 2020/1023
(540) LAV
(732) GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Eskişehir Yolu, 5. Km., 43001 Merkez - Kütahya, Turkey, TR
(151) 04/06/2021
(180) 10/12/2030
(111) 21798
(300)
(510) 21,
(526)
(591) -E zeze; roze.
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
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(210) AL/T/ 2020/1024
(540) FAIRY
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202, US, US
(151) 04/06/2021
(180) 11/12/2030
(111) 21804
(300)
(510) 3 5,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/1032
(540) EL Sfido kapricot e motit!
(732) EL SHPK
Fshati Mengel, Km 4, pranë autostradës Elbasan-Librazhd, magazine 2-katëshe, Elbasan.,
AL
(151) 03/06/2021
(180) 15/12/2030
(111) 21781
(300)
(510) 11 35,
(526)
(591) (740) MORENO MALEVI
Blloku "1 Maji" Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/1033
(540) EL
(732) EL SHPK
Fshati Mengel, Km 4, pranë autostradës Elbasan-Librazhd, magazine 2-katëshe, Elbasan.,
AL
(151) 04/06/2021
(180) 15/12/2030
(111) 21807
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(300)
(510) 11 35,
(526)
(591) -Blu, kuq, bardhe.
(740) MORENO MALEVI
Blloku "1 Maji" Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/1034
(540) TAK.AL
(732) QIRIU SHPK
Lagjia Guerile, Rruga Selim Bushati, kati I-re, nr. pasurise 2/3, zona kadastrale 8592,
Shkodër, AL
(151) 04/06/2021
(180) 15/12/2030
(111) 21785
(300)
(510) 35,
(526) .AL
(591) (740) MORENO MALEVI
Blloku "1 Maji" Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/1039
(540) Cool Wipes
(732) HAPPY Group Sh.p.k.
Autostrada Tiranë-Durrës, Rruga Ardeno, Kilometri 2, Ndërtesa nr. 13, Kati 1, Fushë Mëzes,
Kashar-Tiranë, AL, AL
(151) 04/06/2021
(180) 16/12/2030
(111) 21786
(300)
(510) 3 5,
(526) Wipes
(591) -blu; e kaltër; e bardhë; jeshile; gri
(740) Vladimir Nika
Rr. Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1, Tiranë
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(210) AL/T/ 2020/1041
(540) FarmaCity
(732) FarmaCity - Fishta 1 Shpk
Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, Pallati 22/1, Apartamenti Nr.1, kati 1. Tirane – Shqiperi., AL
(151) 04/06/2021
(180) 16/12/2030
(111) 21806
(300)
(510) 35,
(526) Farma
(591) -blu; bojeqielli; gurekali.
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.

(210) AL/T/ 2020/1083
(540) LULI FARM
(732) LULI FARM 2020 shpk
Fier Portez PORTEZ Portez, pasuria me nr 43/48, zona kadastrale me nr.3031., AL
(151) 07/06/2021
(180) 23/12/2030
(111) 21816
(300)
(510) 29,
(526) FARM
(591) -e bardhe; e kuqe; e verdhe; bojeqielli.
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema "17 Nentori", Shk.3, Ap.4

(210) AL/T/ 2020/1087
(540) Koralia
(732) Danjela Nasiri
Rr.'' Abdyl Frasheri'', P 4, Shk 2, Tirane, AL
(151) 04/06/2021
(180) 23/12/2030
(111) 21783
(300)
(510) 14, 18 37,
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(526)
(591) -e zezë; portokalli
(740) Danjela Nasiri
Rr.'' Abdyl Frasheri'', P 4, Shk 2, Tirane

(210) AL/T/ 2020/1135
(540) Meteor
(732) Ervin Meta
Vlore,Lagjia Uji i ftohte, Rruga Aleksander Moisiu, z. Kadastrale 8602, pasuria 42/36-N5,
AL
(151) 07/06/2021
(180) 29/12/2030
(111) 21808
(300)
(510) 30, 35 43,
(526) Restorant; Bar; Pizzeri
(591) -e bardhë; e zezë
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14

(210) AL/T/ 2020/1141
(540) Antidroga A L
(732) Geraldo Bregu
Durres , Njesia Bashkiake nr.3, Rruga " Aleksander GOGA", AL
(151) 07/06/2021
(180) 29/12/2030
(111) 21809
(300)
(510) 35 41,
(526) Antidroga A L
(591) -kafe; bezhë; pana; e kuqe; e zezë
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14
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(210) AL/T/ 2020/1142
(540) Furkan
(732) AMINA BRANDS
Rruga " Besa e Llapit"Fshati Bajqine, Podujeve 11000, KS
(151) 07/06/2021
(180) 29/12/2030
(111) 21812
(300)
(510) 3 35,
(526)
(591) -Jeshile; e bardhe.
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14

(210) AL/T/ 2020/1144
(540) Sahimerdan
(732) AMINA BRANDS
Rruga " Besa e Llapit"Fshati Bajqine, Podujeve 11000., KS
(151) 07/06/2021
(180) 29/12/2030
(111) 21811
(300)
(510) 3 35,
(526)
(591) -E bardhe; e verdhe ne gold.
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14

(210) AL/T/ 2020/1145
(540) AMINA
(732) AMINA BRANDS
Rruga " Besa e Llapit"Fshati Bajqine, Podujeve 11000., KS
(151) 07/06/2021
(180) 29/12/2030
(111) 21810
(300)
(510) 3 35,

24
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(526)
(591) -E bardhe; e zeze.
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14

(210) AL/T/ 2020/1159
(540) M MayFair
(732) M. C. INERTE shpk
Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Nexho Konomi, Zona Kadastrale 3866, AL
(151) 04/06/2021
(180) 30/12/2030
(111) 21788
(300)
(510) 25, 41 43,
(526)
(591) -rozë; e zezë; e gjelbërt
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, Ap.19, 2 D2 familjare

(210) AL/T/ 2021/20
(540) OFF-WHITE
(732) OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Avenue, #100 White Plains, N.Y. 10601, , US
(151) 04/06/2021
(180) 14/01/2031
(111) 21795
(300)
(510) 5 10,
(526)
(591) (740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndërtesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane, Shqiperi

25
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(210) AL/T/ 2021/21
(540) OFF
(732) OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Avenue, #100 White Plains, N.Y. 10601, USA , US
(151) 01/06/2021
(180) 14/01/2031
(111) 21778
(300)
(510) 10 14,
(526)
(591) (740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndërtesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane, Shqiperi
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(210) AL/T/ 2019/231
(220) 11/03/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Birra; Premium; Quality; 100%; Malt; Lager; yjet; 4.2; %; Alc; Vol; 0.33l.
(591) e verdhe gold; blu; e kuqe; e bardhe
(732) Birra Prishtina shpk
Magjistralja
Prishtine-Ferizaj
km8,
10000
Prishtine
Kosove,
KS
(740) Majlinda MANUSHI
Rruga "Grigor Heba" Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1
(511) 32 Birrat;birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e
fortë (stout) dhe birra lageri, përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët;birra jo-alkolike;birra
me pak kalori dhe birra me pak alkol;pije nga ekstraktet e hops (humulus lupulus);përzierje
e birrës me lëngje të frutave;ekstrakte te frutave;shandy (përzirje e birrës me
limonadë);përzirje e birrës me pijeve jo-alkolike;uji mineral;ujë i pijshëm;ujë i tavolinës;ujë
i gazuar;ujë i burimit;ujë me dioksid karboni;limonada;pije të aromatizuara me bazë të ujit
mineral dhe frutave apo ekstrakteve të frutave;pijet jo- alkolike tëlëngjeve të frutave;pijet e
frutave dhe lëngjet e frutave;nektaret;pijet jo-alkolike, me shije të birrës;pijet jo-alkolike me
shije të ananasit;pijet jo alkolike me shije të limonit;shurupet dhe përgatitjet e tjera për bërjen
e pijeve;pijet e frutave dhe/ose lengjët e frutave me qumësht, produktet e qumështit ose
ëmbëlsirat prej qumështi;pijet dhe lëngjet e pemëve;pijet jo- alkolike të pemëve ose pijet me
pemë;pijet
jo-alkoolike
te
fermentuara
35
Shitje
me
shumice
dhe
pakice
te
birrave.
39 Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje të birrës,
birrave të të gjitha llojeve,pijeve jo-alkolike, ujit mineral, ujit të pijshëm, ujit të tavolinës,
ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkolike;aranzhime
udhëtimesh, transport me autobus, transport të automjeteve;shpërndarje të
mallrave,shpëmdarje të mallrave të porositur me postë, shpëmdarje të porosive;informacione
magazinimi, informacione transporti;kontejner për qiradhënie dhe magazinim, qiradhënie të
kamionëve, qiradhënie të automjeteve;shërbime të postës së shpejtë;qiradhënie të
frigoriferëve;qiradhenie të depove;magazinim;shërbime shoferësh;përcjellje e ngarkesave të
mallrave;transport ajror, transport hekurudhor
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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,
Durrës,
AL
(740) Fisnik Gjinali
Lagja 5, Rruga "Anton Xanoni", Pallati Junghans, Ap.14
(511) 43 Hoteleri. Shërbime në fushën e akomodimit të përkohshëm;shërbime recepsioni për
akomodim të përkohshëm;shërbime në rezervime për udhëtarë për akomodim nëpërmjet
agjensive të udhëtimit;rezervime hoteli;shërbime restoranti;sigurim i ushqimeve dhe
pijeve;shërbime kateringu, koktejlesh ne festa te cdo lloji;shërbim bari, shërbime
kafeterie;dhënie me qira e ambjenteve për mbledhje, konferenca, shërbim restoranti,
restorant me vetëshërbim.

(210) AL/T/ 2021/158
(220) 12/02/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
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(526 ) Euro ; Electric
(591) blu; e kuqe; e bardhë
(732) L&D Shpk
Magazine 2-katshe me numër pasurie 73/41, zona kadastrale 1669, Fushe-Preze, Vorë,
Tiranë,
Shqipëri,
AL
(740) Ened Topi
Rr."A. Sinani", 204, Tiranë, Shqipëri
(511) 4 Vajera industriale dhe graso, dyll; lubrifikante; produkte per te thithur, lageshtuar
dhe lidhur pluhurin; karburante dhe ndricues; qirinj dhe fitila per ndricim.
11 Aparate dhe instalime për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje,
ventilim,
furnizim
me
ujë
dhe
qëllime
sanitare.
19 Materiale, jo prej metali, për ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për ndërtim; asfalt,
katran, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, jo prej metali; monumente, jo prej
metali.
21 Pajisje shtepiake apo kuzhine dhe mbajtese; enë gatimi dhe tavoline, përveç pirunëve,
thikave dhe lugëve; krehër dhe sfungjer; furça, përveç penelave; materiale për prodhimin e
furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xham i papunuar ose gjysëm i punuar, përveç qelqit të
ndërtimit;
enë
qelqi,
porcelani
dhe
enë
prej
argjile.
25
Veshje,
kepuce,
veshje
per
koken.
29 Mish, peshk, pule dhe gjah; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te konservuara, te ngrira,
te thera dhe te gatuara; pelte, reçel, komposto; veze; qumesht, djath, gjalpe, kos dhe
nenprodukte
te
tjera
te
qumeshtit;
yndyre
per
ushqim.
30 Kafe, caj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe noodles; tapioka dhe sagu; miell
dhe pergatitje te bera nga dritherat; buke dhe embelsira; cokollate; akullore, sorbeto dhe akull
tjeter te ngrenshem; sheqer, mjalte, shurup melase; maja, pluhur pjekje; kripe, ereza, ereza te
konservuara;
uthul,
salca
dhe
ereza;
akull
(uje
i
ngrire).
32 Birra; pije jo-alkoolike; uje mineral dhe i gazuar; pije me fruta dhe lengje frutash; shurup
dhe
preparate
te
tjera
joalkoolike
per
pergatitjen
e
pijeve.
33
Pije alkoolike, pervec birres;preparate alkoolike per te pergatitur pije.
35
Publicitet; menaxhim biznesi; organizim dhe administrim; funksione zyrash.
36 Sherbime financiare, monetare dhe bankare; sherbime sigurimi; ceshtje pasurish te
paluajtshme.
39
Transport; paketim dhe magazinim mallrash; pergatitje
43 Sherbime per te ofruar ushqime dhe pije; strehim i perkohshem.

udhetimi.
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(210) AL/T/ 2021/160
(220) 12/02/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) chips;1971
(591) e kuqe; e bardhë; e verdhë
(732) Chips Way d.o.o.
Milutina
Mandića
bb,
32000
Čačak,
Serbia
(RS),
RS
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511)
29
ushqime
te
lehta
me
baze
patatesh;
cifla
patatesh.
30 meze me shije te forte apo pikante; ushqime te lehta me baze dritherash; ushqime te lehta
me baze gruri; ushqime te lehta me baze misri; ushqime te lehta me baze misri te fryre;
kokoshka; embelsira; biskota dhe gurabije; biskota me kek; biskota te thata; embelsira te
sheqerosura; biskota te embla; cokollate
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(210) AL/T/ 2021/209
(220) 22/02/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) CHIPS; 1971
(591) e kuqe; e verdhë; e zezë; e bardhë
(732) Chips Way d.o.o.
Milutina
Mandića
bb,
32000
Čačak,
Serbia
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 29 Ushqime te lehta me baze patatesh;cifla patatesh (patatina)

(RS),

RS

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

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

(210) AL/T/ 2021/268
(220) 05/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) AEROSERVICES Maintenance & Engineering
(591) blu e errët; blu; e bardhë
(732) AEROSERVICES
Tirana
International
Airport,
Gate
A,
Nikel,
Kruje,
Durres,
AL
(740) ERION LENA
Rr.Ibrahim Rugova P.27, H.1, kt.2, Tiranë
(511)
7
Motorë
Avioni
12
Aparate
aeronautike,
makineri
dhe
pajisje
aeronautike
37
Mirëmbajtje
dhe
riparim
avioni
41
Trajnime
dhe
seminare
42
Shërbime
inxhinierike
45 Auditimi i pajtueshmërisë rregullatore
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(210) AL/T/ 2021/283
(220) 10/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Urbanus, provoking innovation
(591) e bardhe; e zeze
(732) Urbanus Group
TIRANE, Rruga e Barrikadave, Pallati Turdiu Center, Shkalla B, kati i 3, AL
(740) Jokansa Kuqi
TIRANE, Rruga e Barrikadave, Pallati Turdiu Center, Shkalla B, kati i 3
(511) 1 Kimikatet e përdorura në industri, shkencë, fotografi, si dhe në bujqësi, hortikulturë
dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; plehra; përbërje për
shuarjen e zjarrit; përgatitje për kalitje dhe bashkim metali; produkte kimike për ruajtjen e
produkteve ushqimore; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në industri; produkte kimike
për ngopjen e pëlhurave prej lëkure dhe tekstili; ngjitës për letër-muri; humus, plehrash, tokë
për
rritje,
kimikate
kondicionuese
të
tokës.
2 Bojra, bojëra kundër ndotjes, bojra, llaqe; lidhëse dhe hollues për bojra, terpentinë; ruajtës
kundër ndryshkut dhe përkeqësimit të drurit; lëndë ngjyruese; mordantë; rrëshira natyrore të
papërpunuara; metal në petë dhe formë pluhuri për piktorë, dekorues.
3 Preparate zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim gjatë larjes; preparate pastrues,
llustrues, fërkues dhe gërryes; sapune; parfumeri, esenca vajore, kozmetikë, locione flokësh;
pasta
dhëmbësh.
4 Graso dhe vajra industrialë; lubrifikantë; thithës pluhurash, përbërës të lëngshëm, si dhe
përbërës për lidhje (bashkim); lëndë djëgëse (duke përfshirë ato për motor) dhe ndricuesit;
kandeleta
dhe
fitila
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; substanca
dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për fëmijë; allçi, materiale për veshje;
material kundër kërcitjes së dhëmbëve, dyllë dhëmbësh; dezifektantë; preparate për
asgjësimin
e
kafshëve
parazitare;
fungicide,
herbicide.
6 Metale të përgjithshme dhe përzierje të tyre; materiale metalike për ndërtim; ndërtesa
metalike të transportueshme; materiale metalike për trasetë e hekurudhave; kabllo jo
elektrike dhe tela të zakonshëm metalik; hekurishte; artikuj të vegjël prej metali mekanik;
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gypa dhe tuba prej metali; kasaforta; mallra të zakonshëm metalikë që nuk janë të përfshira
në
klasat
e
tjera;
minerale.
7 Makina dhe vegla makinash; motora dhe lokomotova (përvec mjeteve tokësore); makina
përzjerjesh dhe përbërës transmetimi (përvec mjeteve tokësore); vegla bujqësore si dhe vegla
dore;
inkubatorë
për
vezë
8 instrumente per të operuar me dorë për qëllime bujqësore, hortikulturore dhe silvikulturore,
për ndërtimin e makinave, aparateve dhe automjeteve, si dhe për inxhinierinë e ndërtimit;
produkte takëmesh, sende banese (thika, pirunë dhe lugë), krahë anësorë, përveç armëve të
zjarrit, brisqe elektrike ose jo elektrike, makina elektrike ose jo elektrike për prerjen e flokëve
dhe
makinat
qethëse,
rripa
për
veglat.
9 Audio; kaseta videoje dhe kompjuteri; kaseta; disqe; regjistrime dhe mjete ruajtjeje; mjete
per regjistrim te muzikes; libra; regjistrime cfaqje; programe kompjuterash; filma dhe
multimedia; audio bosh; kaseta video dhe kompjuterash; slides; spektakle; xhama dhe strehez
kunder drites; syze kunder eres dhe ujit si dhe pjese dhe aksesore per aparate argetimi dhe
aparate lojrash, te adoptuara per perdorim vetem per marresit televizive; xhubokse; audio
dhe video marres; slide per projektim; aparate regjistrimi audio dhe video; aparate televizive
dhe
slide
fotografike
10 Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, implantet
kirurgjikale, përfshirë gjymtyrët artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materiale
qepjeje, prezervativë, kontraceptivë jo-kimikë, vibratorë, aparate masazhesh vibruese,
biberona.
11 Pajisje për ndricim, ngrohje, për prodhimin e energjisë, gatim, ftohje, tharje, ajrosje, për
furnizim
uji
dhe
për
qëllime
sanitare.
12 Automjete; aparate për lëvizjen e tokës, ajrit ose ujit; makina frigoriferike; automjete me
jastëk ajri; parashutat, pjesët e automjeteve, aparatet për lëvizjen e ajrit ose ujit, pjesët për
automjetet me jastëk ajri; biçikleta dhe pjesë këmbimi të tyre (të përfshira në këtë klasë),
pajisje biçikletash, duke përfshirë raftet e bagazhit, këmbanat, rrjetat, motorët, pompat,
pajisjet anti-vjedhje, mbulesat për shalët, mbajtësit e biçikletave, mbulesat e shalës për
motorët; karroca golfi dhe karroca për fëmijë; pajisje për makina, përfshirë gomat, sediljet
dhe mbulesat e sediljeve, goditjet e rimorkios, raftet e çatisë, raftet e skive, mbrojtësit e
baltës, zinxhirët e borës, deflektorët e erës, mbështetëset e kokës, rripat e sigurimit, sediljet
e sigurisë për fëmijë, brirët, rrotat e timonit, shiritat e rrotave, amortizuesit; motorë për
automjete
tokësore.
13 Armë zjarri, municione dhe predha, eksplozivë, fishekzjarre, armë dhe pushkë, përfshirë
pushkë gjuetie, armë me ajër të kompresuar;pjesë të armëve dhe pushkëve, posaçërisht tytave
të armëve dhe pushkëve, çekanë për armë dhe pushkë;këllëfë për armë dhe pushkë.
14 Medalje me metal te cmuar; byzylyke; karfica; togeza me metal te cmuar; karfice gravate;
vathe; medaljon; bizhuteri; pastrues bizhuterish; varese; karfica; zbukuruese; mjete shtepije
dhe guzhine me metale te cmuara; ore muri; ore dore dhe kronologjie;
15 Vegla muzikore; pianot mekanike dhe aksesorët e tyre; kuti muzikore; instrumente
muzikorë
elektrikë
dhe
elektronikë;
konsola;
sintetizues
të
muzikës.
16 Libra; kalendare; karta; katalogje; pajisje zyre; zarfe; revista; gazeta; pamflete; leter;
fotografi; piktura; postera; material i printuar; publikime te printuara; materiale
mesimdhenieje
dhe
bileta;
17 produkte të bëra nga plastike gjysëm të përpunuara; materiale për mbyllje, paketim dhe

Buletini i Pronësisë Industriale

36

izolim; tuba fleksibël jometalikë; fletë plastike, duke përjashtuar ato për qëllime paketimi;
bojëra
dhe
llaqe
izoluese.
18 Canta shpine; canta lekure dhe dokumentash; mbajtese letrash lekure; canta; canta dore;
canta
udhetaresh;
mbajtese
celesash;
canta
shpine
dhe
valixhe.
19 Materiale ndërtimi jometalike; tuba të ngurtë jometalikë për ndërtim; asfalt, katran dhe
bitum; ndërtesa të transportueshme ose fikse (jo prej metali), monumente jometalike; vepra
arti dhe sende dekorative të bëra prej guri, betoni ose mermeri; tabela treguese, jo të
ndritshme,
jo
mekanike
dhe
jo
metalike;
porta
jometalike.
, priza (kunja) prej materiali plastik, dërrasa ekrani dhe tabela prej druri dhe plastike, shtizat
e flamurit; kontejnerë të bërë prej plastike; rezervuarë jometalikë për karburant të lëngshëm
..
20 vepra arti dhe objekte dekorative prej druri, dylli, suva ose materiale plastike; pllaka
identiteti, jo prej metali, dollapë, stenda pallto, mbyllje shishesh, dërrasa për çelësa varës,
priza (kunja) prej materiali plastik, dërrasa ekrani dhe tabela prej druri dhe plastike, shtizat e
flamurit; kontejnerë të bërë prej plastike; rezervuarë jometalikë për karburant të lëngshëm ..
21 Enë kuzhine për kuzhinë ose shtëpi dhe kontenierë; krehër dhe sfungjerë; furca (me
përjashtim të penelave); materiale për prodhimin e furcave; artikuj për qëllime pastrimi; letër
zmerili; xham i papërpunuar ose gjysëm i përpunuar (me përjashtim të xhamit të përdorur në
ndërtim); qelqe, porcelan dhe artikuj prej argjile që nuk janë përfshirë në klasat e tjera.
22 Litarë, tela, rrjeta, çadra, çadra, tarpaulina, vela, çanta të përfshira në këtë klasë.
23
fije
për
qëllime
tekstili.
24 Tekstile dhe mallra tekstili, të papërfshira në klasa të tjera; mbulesa krevati dhe tavoline
25 Perparese; rroba banjoje; xhaketa; xhupa; pulover; pizhame; pantallona; kemishe; funde;
kostume; corape burrash; corape grash; doreza; rripa; shalle qafe; shalle; rrip dore; maja e
kapeles; kapele; kapuc me qafe; sandale; pandofla; cizme dhe kepuce; shall I ngrohte;
pantallona te shkurtra noti; kostum banjoje; rrip; veshje bejzbolli, futbolli, te hokejit ne akull,
basketbollit, atletikes, golfit, tenisit, notit, skive, patinazhit, peshkimit, te guides se makines,
per
nisje
motorciklete;
dhe
per
alpinizem.
26 Distinktive; karfice; mallra zbukurimi; karfice me ornamente dhe zinxhire duke perfshire
gjithashtu
dhe
mallra
te
perbera
nga
metale
te
cmuara
27 Qilima, dyshekë, linoleum dhe mbulesa të tjera të dyshemesë; mbulesa jo-tekstili në mur,
shtroje
gjimnastikore,
dyshekë
makinash,
terren
artificial.
28 Kukulla; lojra; artikuj sportive; pistoleta ajri; topa; videogame; modele miniature; balona;
ornamente per pemet e krishtlindjeve dhe peme krishtlindjesh te perbera nga materiale
sintetike.
29 qumesht bajame per qellime kuzhine,aloe vera e pergatitur per konsum njerzor, pure
molle,proshute,fasule te konservuara,gjalpe,havjar,djathe, qumesht kokosi per qellime
kulinare,komposto, gjize ,veze,vaj ulliri ekstra i virgjer,fileto peshku, peshk,ushqime me
baze p[eshku,perime te ngrira, pelte frutash, sallat frutash,humus, kefir, melci,margerine,
marmalat, mish, mish i konservuar,qumesht, produkte qumeshti, fermente qumeshti per
qellime kulinare,kerpudha te konservuara, midhje jo te gjalla,ullinj te konservuar, gjalp
kikiriku, bizele te konservuara, turshi, mish derri, patate te skuqura, rrush i thate, salmon,
salcice,ekstrakte të detit për ushqim,farat të përgatitura,karkaleca, jo të gjalla,vezë kërmijsh
për konsum,fasule soje të konservuara për ushqim;qumësht soje;vaj luledielli për
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ushqim,farat e lulediellit, të përgatitura,misër i ëmbël, i përpunuar,pureja e domates,lëng
domate për gatim, kukurec, tartuf i konservuar, ton i konservuar,perime të konservuara,hirrë,
kos,
30
ëmbëlsues natyral, glikanxo,salcë mollë,kafe artificiale,sode buke,uthull
birre,biskota,buke,simite,bulgur.karamele,ëmbëlsira,çamçakëz,çikore,kanellë,
karafil,kakao,pije me bazë kakao,kafe,miell misri,misër i bluar,salcë boronicë, krem karamel,
brumë,lule ose gjethe për t’u përdorur si zëvendësues të çajit, xhenxhefil, mjaltë, akullore,caj
i ftohte,ketchup,maja, pije alkoolike, makarona, majonezë, lëng mishi, hudhër e
grirë,nenexhik për ëmbëlsirat,nenexhikët për freskimin e frymës,mustardë, bollgur,
makarona, salcë makarona, piper, speca, ravioli, oriz, shafran, farat e susamit, miell soje,
salce soje, spageti, erëza, salce domatesh, tortillas, kafe e pjekur, uthull, miell gruri, kos të
ngrirë.
31 alga, të papërpunuara, për konsum njerëzor ose kafshësh, bajame, ushqime shtazore,
kafshë të gjalla, aranzhimet e frutave të freskëta, fasule të freskëta, panxhar, manaferra,
ushqim zogjsh, krunde, farat e drithërave, të papërpunuara, gështenja, rrënjët e çikores,
çikore e freskët, Pemët e Krishtlindjeve, agrumet, të freskëta, tranguj të freskët, lule natyrale,
lule të thata për dekorim, fruta të freskëta, hudhër të freskët, rrush i freskët, lajthi të freskëta,
limona të freskët, thjerrëzat të freskëta, marule të freskëta, misër, kërpudha të freskëta,
midhjet, kikirikë të freskët, bizele të freskëta, patate të freskëta, spinaq i freskët, kunguj të
freskët, kallam sheqeri, tartufa, të freskëta, perime, të freskëta, grurë.
32 pije aloe vera jo alkoolike, aperitivët, jo-alkoolikë, birrë, ujë i gazuar, musht jo alkoolik,
kokteje jo alkoolike, pije energjetike, esenca për të bërë pije, lëngje frutash, limonadat, ujë
mineral, pije joalkoolike, pije sportive të pasura me proteina, sherbets / sorbets, smoothies,
ujë
sode,
shurupe
për
pije,
lëng
domate
[pije],
pije
të
hirrës.
33 pije alkoolike përveç birrës, raki, musht, xhin, likere, rum, vodkë, uiski, verë.
34
Duhan;
artikuj
duhanpirësish;
shkrepse
35 administrimi i programeve të shpeshta të fluturimeve, reklamimi / publiciteti, marrja me
qira e tabelave [bordet e reklamimit], ndihmë për menaxhimin e biznesit, konsulencë për
menaxhimin e biznesit, shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit, konsulencë
profesionale të biznesit, menaxhimin e biznesit të hoteleve, shërbime të lobimit tregtar,
konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit në marrëdhëniet me publikun, konsulencë
në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues, hulumtimi i marketingut, marketing,
organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi, konsulencë për
menaxhimin e personelit, rekrutimi i personelit, shërbimet e telemarketingut.
36
Sigurimi;
afera
financiare;
afera
monetare;
afera
pronësish
37 Riparimi dhe servisii automjeteve të shërbimeve dhe avionëve; shërbime ndërtimi,
riparimi,
instalimi;
38 Telekomunikacionet; operimi dhe sigurimi i portaleve në Internet; qëndrimi në gatishmëri
i palëve të treta për korrigjimin, si dhe transmetimin elektronik të tingullit, imazheve si dhe
mënyrave të tjera dhe informacioneve të të gjitha llojeve, për cdo rast në vecanti nëpërmjet
Internetit
39 transporti me anije, transporti me autobus, marrja me qira e makinave, marrja me qira e
kostumeve për zhytje, transport-traget, kuaj me qera, transport pasagjerësh, transporti lumor,
transport
taksi,
transporti
i
udhëtarëve,
rezervimi
i
udhëtimit,
40 Përpunim i materialeve;shërbime në laboratorin fotografik;kryerja e kopjeve fotografike,
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gjithashtu në bazë të të dhënave dixhitale, larja e filmave, duplikimi i fotografive;shërbime
në procesin fotografik, në vecanti zmadhimi dhe retushimi i fotografive dixhitale.
41 akademitë, rregullimi dhe mbajtja e koncerteve, informacione për arsimin, kryerjen e
turneve të udhëhequr, kryerja e turneve të drejtuara për ngjitje, shërbime karaoke, transferimi
i njohurive [trainim], shërbime të klubit të natës [argëtim], organizimi i ekspozitave për
qëllime kulturore ose edukative, marrja me qira e fushave të tenisit, përkthim, rikualifikim
profesional.
42 Shërbime dhe studime shkencore dhe teknologjike dhe projektim lidhur me to;analiza
industriale dhe shërbime studimi;dizenjim dhe zhvillim për harduer dhe softuer
kompjuteri;shërbime ligjore;sigurimi i hapësirës së ruajtjes në Internet;shërbime për të
dhënat, kryesisht për mbledhjen, ruajtjen, freskimin, referimin dhe shndërrimin në të
vlefshme të të gjitha llojeve të të dhënave për palët e treta.
43 Sherbime hotelerie, sherbime bari, konvikt për kafshët, sherbime kafeneje, sigurimi i
ambienteve të kampit, sherbimet e kantines, rezervime hoteliere, informacion dhe këshilla
në lidhje me përgatitjen e vakteve, shërbime restoranti, shërbime snack-bar, rezervime të
përkohshme
të
akomodimit.
44 shërbime të mjekësisë alternative, mbarështimi i kafshëve, grumbullimi i kafshëve,
shërbimet e akuakultures, shërbime të aromaterapisë, sherbime sallone bukurie, rregullimi i
luleve, kopshtari, sherbime spa shendetesore, shërbimet e bujtinës, masazh, farmaci,
fizioterapi,
sherbime
sanitare,
tattooing.
45 Marrja me qira e rrobave, marrja me qira e veshjeve shërbimet e shuarjes së zjarrit,
shërbimet funerale dhe krematoriumet, shërbimet e ofruara nga një detektiv privat, hetimet e
personave të zhdukur, hapja e bravave të sigurisë, konsulenca e sigurisë, ndërmjetësimi në
lidhje me procedurat e birësimit, hedhja e horoskopit, planifikimi të ngjarjeve fetare, zyrave
të martesës, shoqërimit të njerëzve (shërbime të kaponimit), shërbimeve të sigurisë për
respektimin e pasurisë dhe sigurinë personale; shërbime takimesh.
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(210) AL/T/ 2021/296
(220) 12/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) soft
(591) blu; e bardhë; bojëqielli; jeshile;e kuqe
(732) ELKA S.A.
Vrisera,
Gjirokastër,
Shqipëri,
AL
(740) Eno Dodbiba
Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë
(511) 16 letër higjienike ose per tualet; letër e lëmuar; mallra të bëra prej letre dhe / ose
celulozë për qëllime shtëpiake, pastrim personal, higjienë dhe kujdes duke përfshirë shamitë,
indet e fytyrës, mbulesa tavoline, peceta tryeze, rrotulla kuzhine dhe letër higjienike, letër
higjenike e lagur, shami, peshqirë kuzhine, peceta tryeze

(210) AL/T/ 2021/314
(220) 17/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
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(526 ) Donkey Milk; Sekreti i shëndetit; 2013
(591) E bardhe; jeshile; portokalli.
(732) Lilo Çako
Vlorë, Vergo, Kopacez, Godinë private 1 katëshe, nr.1, në qendër të fshatit, Shqiperi, AL
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndërtesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane, Shqiperi
(511)
3
Produkte
kozmetike;
sapun
29 Qumësht, djathë

(210) AL/T/ 2021/315
(220) 17/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) CENTER
(591) Bojeqielli; e bardhe; blu.
(732) LIONEL JAHJA
Rruga '' Kajo Karafili'', Ndertesa 14, Hyrja 4, bodrum, Tirane, AL
(740) LIONEL JAHJA
Rruga '' Kajo Karafili'', Ndertesa 14, Hyrja 4, bodrum, Tirane
(511) 5 Amalgame dentare;Dyll derdhjeje për dentistët;Dyll formash për dentistë; abraziv
dentar;Gërryesë (Dental —);mastiçe dentare;Material mbushjeje dhëmbi;Materiale për
forma dentare;Mbushje dhëmbi (Preparate për lehtësimin e —);Ngjitës për proteza
dhëmbësh;Porcelan
për
prosteza
dentare;Preparate
kimike
për
qëllime
farmaceutike;Preparate kimike për qëllime mjekësore;Preparate organoterapike;Preparate
sterilizuese;Preparate sterilizuese (Baltë —);Proteza dhëmbësh;çimento dentare;llak
dentar;materiale per marrje mase; gome për qëllime dentare;amalgama dentare prej ari;ilaçe
për qëllime dentare;perzierje të metaleve të çmuara për qëllime dentare;Rrëshirë (Dentare —
);Tretës për qëllime farmaceutike;Tretësa për heqje të allçive ngjitës
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(210) AL/T/ 2021/342
(220) 25/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) KOKOSHKA; POP Corns; elementi figurativ i kokoshkes
(591) E BARDHE;E EKUQE; E VERDHE; PORTOKALLI; BLU; BLU E HAPUR
(732) SULEJMAN XHAFA person fizik
ELBASAN Lagjia Brigada 17 Sulmuese, rruga Peter Elezi, zona kadastrale 8522, ndertesa
nr.5/66,
blloku
nr.5
(magazine),
AL
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4
(511) 30 Kokoshka

(210) AL/T/ 2021/348
(220) 29/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
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(526 ) DHURO
(591) e kuqe; e zezë
(732) Market Hub Shpk
Rruga Ymer Kurti, ZK 8270, vol 30,faqe 38, NP5/314+1-2, Tirane – Shqiperi., AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 35 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; 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.
36 mbledhje fondesh bamirësie; financim i turmave; transferimi elektronik i fondeve;
transferimi elektronik i monedhave virtuale; menaxhimi financiar i pagesave të rimbursimit
për të tjerët; kërkime financiare; sponsorizime financiare; sigurimi i informacionit financiar
përmes një faqe në internet; sigurimin e informacionit financiar; shërbimet e financimit;
investimi i fondeve; fondet e ndërsjellta; sigurimi i zbritjeve në institucionet pjesëmarrëse
të të tjerëve përmes përdorimit të një karte anëtarësie.

(210) AL/T/ 2021/365
(220) 02/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
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(591) blu; gri; e zeze.
(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,
Pall.Gener
2,
Shk.
C,
Nr.21/1,
Tirane
(511) 12 Automjete dhe pjesët e tyre strukturore.

(210) AL/T/ 2021/381
(220) 06/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) jeshile, e kuqe, gri, e bardhe.
(732) EXTRAMARKET
Lagjia 14, Rruga '' Vellazerimi'', Kompleksi ''Euro Bussiness
(740) Sokol Golja
Lagjia 14, Rruga '' Vellazerimi'', Kompleksi ''Euro Bussiness 2006''
(511) 35 Drejtim i sipermarrjeve tregtare, administrim tregtar.

2006'',

AL
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(210) AL/T/ 2021/383
(220) 07/04/2021
(540)

SULOVA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) MARJETA HOXHA
Elbasan, Klos - Banje, Fshati Banje e Re, rruga Elbasan Mollas km-23, ndertese 1-kateshe,
parcela
nr.16/841,
kati
1,
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 33 Verë; pije alkoolike, përveç birrës; esenca alkoolike; likere; aperitivë; pije
alkoolike që përmbajnë fruta; raki; musht; kokteje; pije të distiluara; ekstrakte alkoolike;
ekstrakte frutash, alkoolike; xhin; pije alkoolike të para-përziera, përveç birrës; rum; vodkë;
uiski.

(210) AL/T/ 2021/384
(220) 07/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Roze; e bardhe
(732) BUZI SPORT SHPK
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Lagjja nr. 11, Rruga Mustafa Varosh, Pallati nr. 128, Kati i pare, Objekti nr. 1, Durres Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 1 ujë i acidifikuar për rimbushjen e baterive / ujë i acidifikuar për rimbushjen e
akumulatorëve; aditivë, kimikë, në karburant motorik / aditivë kimikë në karburant motorik;
ngjitës për qëllime industriale; ngjitës për pllaka muri; letër e albumenizuar; substanca
kundër goditjes për motorët me djegie të brendshme; kimikate anti-njollë për dritare; antifriz;
antioksidantë për përdorim në prodhim; lëngje ndihmëse për përdorim me gërryes; preparate
bakteriale, përveç atyre për përdorim mjekësor dhe veterinar; benzinë; derivatet e benzenit;
acid borik për qëllime industriale; preparate ngjitese; kazeinë për qëllime industriale;
katalizatorë; sodë kaustike për qëllime industriale; kaustike për qëllime industriale; eteret e
celulozes per qellime industriale; aditivë kimikë për vajrat; intensifikues kimikë për gomën;
kimikate për prodhimin e bojrave; acid kolik; preparate për pastrim; preparate për djegie
[aditivë kimikë në karburantin motorik]; kimikate për mbrojtjen nga lagështia, përveç
bojrave, për muratim; zbardhues për qëllime industriale / përgatitje zbardhuese [çngjyrosës]
për qëllime industriale; preparate dehidratuese për qëllime industriale; detergjentë për
përdorim në proceset e prodhimit; diastaza për qëllime industriale; zbutës për qëllime
industriale; aditivë detergjent në benzinë / aditive detergjent në gazoline; kimikatet /
dekarbonizuesit e motorëve / përgatitjet kimike për motorët dekarbonizues; kimikate që
ngjyrosin smalt; preparate për kursimin e karburantit; acid galik për prodhimin e bojës;
preparate galvanizuese; preparate / preparate për pastrimin e gazit për pastrimin e gazit;
kimikate të ngjyrosjes së xhamit; stuko e xhamave; ngjitës për qëllime industriale; acid
klorhidrik; përgatitjet lagështuese [lagështuese] për përdorim në zbardhues / përgatitjet
lagështuese për përdorim në zbardhues; mbushës ngjitës për riparimin e trupit të
automobilave / mbushës ngjitës për riparimin e trupit të makinës; kompozime për riparimin
e
gomave;
konservantë
gome.
2
bojra; pigmente; vajra kundër ndryshkut; preparate kundër ndryshkut; bojëra
baktervrasëse; bojëra alumini; përgatitje lidhëse për bojra / aglutinantë për bojra; përhapës;
smalt për lyerje / bojra smalt; fiksues [llaqe]; lustra [bojra, llaqe]; ngjyrë llullaqi [ngjyrosës];
përgatitjet mbrojtëse për metale; hollues për bojra; llaqe; oksid zinku [pigment]; pluhur
alumini për lyerje; bojëra kundër ndotjes; yndyrat kundër ndryshkut; përgatitjet kundër
errësimit të metaleve; bojëra kundër urinës; bojërat e azbestit; llak bitumi; pluhur bronzi për
lyerje; vernik bronzuese; bojra qeramike; oksid kobalt [ngjyrues]; ngjyrues për restaurimin e
mobiljeve në formën e shënuesve; ngjyruesit / lende ngjyruese; ngjyra, boje ngjyruese; bojë
druri; ekstrakte druri / ngjyrues druri; smalt për lyerje / bojra smalt; bojëra zjarrduruese;
fiksues për bojëra uji / fiksues për akuarelë; bojë për lëkurë; llaqe; bojëra vaji për përdorim
në art; vajra për ruajtjen e drurit; preparate mbrojtëse për metalet; mjet thares [agjentë tharës]
për bojra; bojëra uji për t'u përdorur në art / bojëra uji për t'u përdorur në art; zbardhues;
konservues
druri;
oksid
zinku
[pigment].
3 qumësht pastrimi për qëllime tualeti; preparate të kolagjenit për qëllime kozmetike;
preparate zbardhuese [dekolorante] per qellime kozmetike; ngjyrues për qëllime tualeti;
kimikate të ndriçimit të ngjyrave për qëllime shtëpiake [lavanderi]; preparate për heqjen e
ngjyrave; preparate kozmetike për banjot; kozmetikë; preparate kozmetike për qerpikët;
lapsa kozmetike; kremra kozmetike; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; krem për
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lëkurë / dyll për lëkurë; xhel zbardhues dentar; sapun deodorant; deodorant për qeniet
njerëzore ose për kafshët; detergjentë, përveçse për përdorim në operacionet e prodhimit dhe
për qëllime mjekësore; shampo të thata; preparate për pastrim të thatë; heqës të dyllit për
dysheme [preparate për pastrim]; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; peroksid
hidrogjeni për qëllime kozmetike; kremra pas rroje; preparate aloe vera për qëllime
kozmetike; amoniak [alkali i paqëndrueshëm] [detergjent]; lëndë gërryese; preparatet e
aromave të ajrit; sapun antiperspirant; preparate antistatike për qëllime shtëpiake; aromatikë
[vajra esenciale]; bazat për parfumet e luleve; preparate zbardhues [decolorants] për qëllime
shtëpiake; preparate pastrimi kimik për qëllime shtëpiake; pastrim shkumës; preparate
pastrimi; preparate per pastrimin e protezave; pastrues për qëllime intime higjienike
personale, jo mjekësore; vajra për parfume dhe aroma; parfume; kremrat lustrues; përgatitjet
për lustrim; dylli lustrues; përgatitjet për heqjen e ndryshkut; solucione pastrimi; shampo;
përgatitje shkëlqyes; pastruesit e njollave; dylli për dysheme me parket.
4 vaj motori;vaj industrial;vaj karburanti / vaj i djegshëm;vaj lubrifikues;lubrifikantë;vaj
kastor
për
qëllime
industriale;graso
(yndyrat)
industriale;graso
(yndyrat)
lubrifikuese;aditivëve, jo kimikë, ndaj karburantit motorik;alkool [karburant];benzinë për
pastrim;karburantë / karburant motorik;kompozime lidhëse pluhuri për pastrim;etanol
[karburant];karburant;gaz karburanti;yndyrat industriale;vajguri;vajra për bojëra;vazelinë
për qëllime industriale;naftë, e papërpunuar ose e rafinuar; preparate për heqjen e pluhurit;
yndyrat
vajosëse;
vajra
për
shkelqim;
parafine;
dylli
për
ndriçim.
12 motoçikleta;biçikleta;biçikleta elektrike;zinxhirë biçikletash;goma biçikletash;frenat e
biçikletave;motorë biçikletash;pedale biçikletash;rrota biçikletash;pjesë të automjeteve, për
shembull, parakolpësit, xhamat, rrotat drejtuese, gomat për rrotat e automjeteve, si dhe
shkopinj për automjetet;arna gome ngjitëse për riparimin e tubave të brendshëm;çanta ajri
[pajisje sigurie për automobila];pompa ajri [pajisje automjetesh];pajisje kundër shkëlqimit të
dritës për automjete / pajisje kundër verbimit për automjete;zinxhirë kundër rrëshqitjes;disqe
frenash për automjete;rreshtimet e frenave për automjete;jastëkët e frenave për
automobila;segmentet e frenimit për automjete;këpucë frenash për automjete;frenat për
automjete;parakolpë për automobila;kazanë [automjete];kapakët për rezervuarët e
karburantit të automjeteve;rroteza për karroca [automjete] / rroteza për karroca
[automjete];ndezese cigaresh për automobila;qarqe hidraulike për automjete;klip të
përshtatur për fiksimin e pjesëve të automobilave në trupat e automobilave;kthetrat për
automjetet tokësore;bashkues për automjete tokësore;mbajtëse kupash për automjete;dyer
për automjete;montime motorike për automjete tokësore;motorë për automjete tokësore;rrota
të lira për automjetet tokësore;kuti ingranazhesh për automjete tokësore;mbështetëse për
sediljet e automjeteve;fshirëse fenerësh;kapuçë për automjete;brirët për automjete;nyje për
rrota automjeti / shpërndarës të rrotave të automjeteve;transportuesit e bagazhit për
automjete;rrjetat e bagazhit për automjete;pajisje që nuk rrëshqasin për goma
automjetesh;mekanizmat shtytës për automjetet tokësore;pasqyra e pasme;rripa sigurie për
sediljet e automjeteve;sedilje sigurie për fëmijë, për automjete;mbulesa vendesh për
automjete;parzmore sigurie për sediljet e automjeteve;amortizues për automobila;pasqyra
anësore për automjete;krahët e sinjalit për automjetet;goma të ngurta për rrota automjeti /
goma të forta për rrota automjeti;mbulesa të rrotave rezervë / mbulesa të gomave rezervë /
mbulesa rezerve të gomave;timon për automjete;amortizues pezullimi për automjete;zinxhirë
transmetimi për automjete tokësore;boshte transmetimi për automjete tokësore;transmision
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për automjetet tokësore;turbina për automjete tokësore;hedhese shkumë gomash;goma për
rrota automjetesh;tapiceri per automjete;valvola për goma automjetesh / valvola për goma
automjetesh;kunjat e kapakut të automjetit / kunjat e kapakut të automjetit;parakolpë
automjetesh;mbulesa automjeti [në formë];bordet e drejtimit të automjeteve;susta pezullimi
automjeti;dritare për automjete;fshirëse xhamash / fshirëse xhami.

(210) AL/T/ 2021/385
(220) 07/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) AL
(591) Blu; e bardhe; e zeze
(732) Vol-Al Service Shpk
Njesia Administrative Berxull, Bashkia Vore, Rruga Zajza, Ndertesa 009, 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) 35 Sherbime shitje me shumice dhe pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te internetit
te produkteve si: Autovetura dhe automjete te ndryshme, pjese kembimi dhe aksesore per
automjete, pjese kembimi dhe aksesore per motorcikleta, vajra lubrifikant; promovimi i
shitjeve për të tjerët; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi;
reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e
mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në media komunikimi,
për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të ndërmjetësimit komercial;negocimi dhe
përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; sigurimi i një tregu në internet për
blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;informacion tregtar dhe këshilla për
konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e paraqitjes për qëllime

Buletini i Pronësisë Industriale

48

reklamimi; marrja me qira e stendave të shitjes; optimizimi i motorëve të kërkimit për
promovimin e shitjeve; hartimi i materialeve reklamuese; promovimi i mallrave dhe
shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; marketing; demonstrim i mallrave;
asistencë për menaxhim komercial apo industrial; shpërndarja e mostrave; reklamimi /
publiciteti; marredheniet me publikun; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose
reklamuese.
37 Shërbime të riparimit të automjeteve; Stacione te shërbimit të automjeteve [furnizim me
karburant dhe mirëmbajtje]; mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve; informacione
riparimi; lubrifikimi i automjeteve; larje automjetesh; lustrim automjeti; mirëmbajtja e
automjeteve; ngarkimin (karikimin) e baterive te automjeteve; balancimi i gomave.

(210) AL/T/ 2021/393
(220) 08/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit
(591) e bardhë; e zezë; e kuqe
(732) Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit
Rr.''Reshit Collaku'', (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë, AL
(740) Anita Reci
Rr.''Reshit Collaku'', (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë
(511) 42 Shërbime që kanë të bejnë me aktivitetet e standartizimit në fushën e inxhinierisë,
të transportit, bujqësisë dhe ushqimit, elektronikës dhe telekomunikacionit për hartimin,
adoptimin e standarteve dhe dokumentave të standartizimit.
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(210) AL/T/ 2021/395
(220) 08/04/2021
(540)

Kentucky Select
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Wind River Sales & Distribution Company, LLC
4792
Potato
House
Court,
Wilson,
NC
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati
Gener
2,
Shk.

27893,
C,

USA,

Nr.21/1,

US
Tirane

(511) 34 Cigare.

(210) AL/T/ 2021/403
(220) 09/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zeze; e bardhe
(732) Albana Osmani
Rr.
Frosina
Plaku,
Home
Plan,
(740) Albana Osmani
Rr. Frosina Plaku, Home Plan, H.2, Shk.6, Ap.31

H.2,

Shk.6,

Ap.31,

AL
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(511) 35 Reklamim; menaxhim biznesi; organizim dhe administrim; funksionet e zyres;
shërbime të marrëdhenieve me publikun; shërbimet mund të sigurohen nga dyqanet me
pakicë, pikat e shitjes me shumicë, përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me
postë ose me ane të mediave elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose
programeve të blerjeve televizive; shërbimet e administrates në lidhje me transaksionet e
biznesit dhe të dhënat financiare, për shembull, mbajtja e librave, përpilimi I pasqyrave të
llogarive, kontrolli i biznesit dhe financave, vlerësimet e bizneit, përgatitja e taksave dhe
shërbimet e regjistrimit;

(210) AL/T/ 2021/404
(220) 09/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhe, e zeze.
(732) Albana Osmani
Rr.
Frosina
Plaku,
Home
Plan,
H.2,
Shk.6,
Ap.31,
AL
(740) Albana Osmani
Rr. Frosina Plaku, Home Plan, H.2, Shk.6, Ap.31
(511) 35 Reklamim; menaxhim biznesi; organizim dhe administrim; funksionet e zyres;
shërbime të marrëdhenieve me publikun; shërbimet mund të sigurohen nga dyqanet me
pakicë, pikat e shitjes me shumicë, përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me
postë ose me ane të mediave elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose
programeve të blerjeve televizive; shërbimet e administrates në lidhje me transaksionet e
biznesit dhe të dhënat financiare, për shembull, mbajtja e librave, përpilimi I pasqyrave të
llogarive, kontrolli i biznesit dhe financave, vlerësimet e bizneit, përgatitja e taksave dhe
shërbimet e regjistrimit;
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(210) AL/T/ 2021/452
(220) 22/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Soft; Care
(591) bojëqielli; blu; e bardhë; portokalli; e verdhë
(732) "SOFTCARE" S.A
LAKKOMA
CHALKIDIKI,
GREECE,
GR
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1
(511) 16 Peceta prej letre; letra tualeti; letra higjenike; kartopiceta; letre dhe karton; shami
letre;

(210) AL/T/ 2021/461
(220) 27/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
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(526 )
(591) Blu; E kuqe; E verdhë
(732) Elvin Kuraja
Lagjia
11,
Rruga
''
Ismail
Qemali'',
Nr.8,
Durrës,
AL
(740) Elvin Kuraja
Lagjia 11, Rruga '' Ismail Qemali'', Nr.8, Durrës
(511) 43 Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve;Shërbime bari;Shërbime të kafenesë;
Shërbime të dekorimit të ushqimeve; Shërbime të kateringut të ushqimeve dhe
pijeve;Shërbime restoranti;Shërbime restoranti me vetësherbim;Shërbime të ofrimit të
ushqimeve snack (ushqime që konsumohen midis vakteve).

(210) AL/T/ 2021/475
(220) 29/04/2021
(540)

Amantiah
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Indrit Gjuzi
Sauk,
rruga
Haki
Glina,
stacioni
i
autobuzit,
xhamia,
Sauk,
AL
(740) Indrit Gjuzi
Sauk, rruga Haki Glina, stacioni i autobuzit, xhamia, Sauk
(511) 3 Kozmetike jomjekesore dhe preparate kozmetike per kujdesin e lekures; parfume;
vajra esenciale; substanca për pastrim rrobash; preparate per dekolorim per qellime
kozmetike;kripera per banje;boje per mjekren;maska bukurie;kremera kozmetike; bojra
kozmetike, kite kozmetike; lapsa kozmetike; sapuna aromatike; deordorante per njerez dhe
kafshe;preparate per dush dhe higjene personale;shampo e thate ne forme spray;qerpike
fallco; thonj fallco; bojra flokesh; locione per floket; shampo per floket per njerez; balsam
per floket; llak flokesh;preparate per drejtimin e flokeve; preparate per berjen me onde te
flokeve; boje henna; buzekuq; puder make-upi; preparate per heqjen e make-up-it, ngjitese
per thonjte; shkume rroje; sapun; shampo per kafshe;preparate per nxirjen e lekures; paste
dhembesh;boje per qerpiket; letra te lagura per pastrimin e lekures;vaj trendafili; vajra per
qellime kozmetike;vaj per parfume dhe aroma;vaj lavander;vaj bajamesh;ekstrakte bimore
per
qellime
kozmetike;parfumeri.
26 paruke;mjeker fallco;rrjete flokesh;lule artificiale;mustaqe fallco; floke fallco; qendisje
ari; kapuça per lyerjen e flokeve; mashe per onde per floket, letra dhe karfica per berjen e
flokeve
me
onde;
extensions
(shtesa
flokesh);karfica;
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kapese per lyerjen e flokeve; floke njeriu;llastiqe flokesh;zbukurime kapelesh; kordon per
floket;artikuj dekorues per floket;fjongo per floket; bareta;gersheta;dantella.
35
Reklamim; menaxhim biznesi; organizim dhe administrim; funksione zyre
Sherbime shitje me shumice dhe pakice ne dyqan, nepermjet faqeve te internetit dhe
programeve televizive te produkteve ne fushen kozmetike;organizimi i ekspozitave për
qëllime
komerciale
ose
reklamuese;marketing;demonstrim
i
mallrave.
Sherbime publiciteti, sherbime marketingu, sherbime te shitjes se bashku me pakice dhe
shumice te prodhimeve kozmetike dhe te parfumerise;sigurimi i një tregu në internet për
blerësit
dhe
shitësit
e
mallrave
dhe
shërbimeve;
reklamë/publicitet.
43 Sherbime per ofrimin e ushqimeve dhe pijeve ; akomodim i perkohshem;
Vende akomodimi, hotele, pensione; Akomodim; Rezervime akomodimi; Shërbime baresh;
Kafene; Lokale; Shërbime kampingjesh; Kantina; Shërbime Kateringu (Ushqim dhe pije);
Shërbime kampingjesh pushimi; Rezervime hoteli; Shërbime hotelerie; Pensione; Motele;
Dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, qelqurinave; Dhënia me
qira e dhomave të takimeve; Dhënia me qira e akomodimeve të përkohshme; Dhënia me qira
e tendave; Dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme; Sherbime te restorantit;
Restorante me vetëshërbim; Bare me ushqim; Shtëpi turizmi.

(210) AL/T/ 2021/480
(220) 29/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Organics
(591) E zeze; e bardhe
(732) JM COSMETICS SHPK
Rruga Komuna e Parisit, godina nr.7, shkalla 3, kati i trete, ap. nr. 7, 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) 3 kozmetikë; kozmetikë për fëmijë; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës;
kremra kozmetike; lapsa kozmetike; preparate kozmetike për qerpikët; preparate kozmetike
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për banjot; aromatikë [vajra esenciale]; sapun deodorant; deodorant për qeniet njerëzore ose
për kafshët; lapsa vetullash; kozmetikë vetullash; thonjtë e rremë; kremra flokësh; llak per
flokë; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; buzekuq; preparate make-up (mirembajtje te
fytyres); perfumeri; parfume; shampo; sapun rroje; preparate për rruajtje.
35 Sherbime shitje me shumice dhe pakice ne dyqan, nepermjet faqeve te internetit dhe
programeve televizive te produkteve ne fushen kozmetike, produkteve per veshmbathjeve,
veshje per femije dhe per te rritur ( per te gjitha moshat); organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale ose reklamuese; marketing; demonstrim i mallrave; promovimi i shitjeve për të
tjerët; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi; reklamimi në
internet në një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe
shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të
shitjes me pakicë; shërbime të ndërmjetësimit komercial; sigurimi i një tregu në internet për
blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; informacion tregtar dhe këshilla për
konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e paraqitjes për qëllime
reklamimi; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare
dhe furnizimet mjekësore; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; shpërndarja e
mostrave; reklamimi / publiciteti; marredheniet me publikun.

(210) AL/T/ 2021/481
(220) 29/04/2021
(540)

JM ORGANICS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Organics
(591)
(732) JM COSMETICS SHPK
Rruga Komuna e Parisit, godina nr.7, shkalla 3, kati i trete, ap. nr. 7, 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) 3 kozmetikë; kozmetikë për fëmijë; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; kremra
kozmetike; lapsa kozmetike; preparate kozmetike për qerpikët; preparate kozmetike për
banjot; aromatikë [vajra esenciale]; sapun deodorant; deodorant për qeniet njerëzore ose për
kafshët; lapsa vetullash; kozmetikë vetullash; thonjtë e rremë; kremra flokësh; llak per flokë;
ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; buzekuq; preparate make-up (mirembajtje te
fytyres); perfumeri; parfume; shampo; sapun rroje; preparate për rruajtje.
35 Sherbime shitje me shumice dhe pakice ne dyqan, nepermjet faqeve te internetit dhe
programeve televizive te produkteve ne fushen kozmetike, produkteve per veshmbathjeve,
veshje per femije dhe per te rritur ( per te gjitha moshat); organizimi i ekspozitave për qëllime
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komerciale ose reklamuese; marketing; demonstrim i mallrave; promovimi i shitjeve për të
tjerët; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi; reklamimi në
internet në një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe
shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të
shitjes me pakicë; shërbime të ndërmjetësimit komercial; sigurimi i një tregu në internet për
blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; informacion tregtar dhe këshilla për
konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e paraqitjes për qëllime
reklamimi; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare
dhe furnizimet mjekësore; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; shpërndarja e
mostrave;reklamimi / publiciteti; marredheniet me publikun.

(210) AL/T/ 2021/482
(220) 29/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E zeze
(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;
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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
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/ 2021/483
(220) 30/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) cosmetics
(591) E bardhe; blerte; e kuqe; e zeze.
(732) Ledjon Kolgega
TIRANE Njesia Bashkiake nr.2, rruga Emin Erizaj, pallati nr.3, kati perdhe, AL
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, Ap.19, 2 D2 familjare
(511) 3
Produkte kozmetike; Kite kozmetike; Lapsa kozmetike; Kremera
kozmetike;Ngjyrues kozmetike; Preparate kozmetike per qerpike; Locione per qellime
kozmetike; Pergatitje kozmetike per perkujdesjen e lekures; Pomade per qellime kozmetike;
Pergatitje kozmetike per qellime dobesimi; Pergatitje me kolagjen per qellime kozmetike;
Ekstrakte bimore per qelime kozmetike; Tampone pambuku per qellime kozmetike; Locione
pas rroje; Vaj bajame; Vajra esenciale aromatike; Maska bukurie; Pergatitje pastruese;
Deodorante per njerezit; Pergatitje depiluese; Qerpike artificiale; Locione per floket;
Preparate makijazhi; Makijazh; Boje per vetulla; Parfume; Shampo; Sapun; Shirita per
zbardhjen e dhembeve.
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(210) AL/T/ 2021/491
(220) 04/05/2021
(540)

BURN
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Energy Beverages LLC
2390
Anselmo
Drive,
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati

Corona,
Gener

California
2,

Shk.

C,

92879,

US

Nr.21/1,

Tirane

(511) 32 Pije jo-alkoolike.

(210) AL/T/ 2021/501
(220) 06/05/2021
(540)

UNLEASH THE SALTY BEAST!
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Monster Energy Company
1
Monster
Way,
(740) Melina Nika
Rruga
Fadil
Rada,
Pallati
(511) 32 Pije jo alkoolike.

Corona,
Gener

California
2,

Shk.

C,

92879,

US

Nr.2/1,

Tirane
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(210) AL/T/ 2021/519
(220) 12/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) SINCE 1940; FERNET MENTE; Passionately handcrafted award-winning Fernet;
Fernet Mente Skenderbeu is the mint version of Fernet Skenderbeu which is a very firm
herbal, bitterness, supplemented by an intense mint scent; THE ORIGINAL RECIPE; 100
ml; 28 % Alc/Vol; MATURED IN ALBANIA; PRODUCT OF ALBANIA
(591) e gjelbërt; e bardhë; e zezë
(732) Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu sh.a.
Lagjja 14, Rruga Bajram Tusha, Zona Kadastrale 3215, Rrashbull, Durrës, Shqipëri, AL
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 33 Pije alkoolike, përveç birrës; likere; likere me mente; pije alkoolike të distiluara.
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(210) AL/T/ 2021/520
(220) 12/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) SINCE 1940; Raki Rrushi Premium; Manually selection of grape and double
distillation done following the Albanian traditional way to preserve authenticity and
characteristics; Original Albanian Recipe; 3 years of aging; 500 ml; 45% Alc/Vol;
MATURED IN ALBANIA; PRODUCT OF ALBANIA
(591) Kafe e çelët; bezhë; e bardhë; e zezë
(732) Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu sh.a.
Lagjja 14, Rruga Bajram Tusha, Zona Kadastrale 3215, Rrashbull, Durrës, Shqipëri, AL
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
(511) 33 Pije alkoolike, përveç birrës; pije alkoolike të distiluara; brandy (raki).

(210) AL/T/ 2021/539
(220) 18/05/2021
(540)

Perlagyn
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) DREAM PHARMA SHPK
Rruga Teodor Keko, Pallati Ales Construction, Shk.2. ap.2. Tirane-Shqiperi, AL
(740) Vilson Duka
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RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
(511) 5 farmaceutike; preparate farmaceutike; preparate aloe vera për qëllime farmaceutike;
preparate bakteriale per perdorim mjekesor dhe veterinar; preparate balsamike për qëllime
mjekësore; preparatet e dushit për qëllime mjekësore; preparate biologjike për qëllime
mjekësore; preparate biologjike për qëllime veterinare; preparate kimike për qëllime
farmaceutike; preparate kimike për qëllime mjekësore; preparate kimike për qëllime
veterinare; preparate kimiko-farmaceutike; preparate diagnostike për qëllime mjekësore;
preparate diagnostike për qëllime veterinare; preparate enzimatike per qellime
mjekesore;preparate sanitare për higjienën personale, përveç artikuj per tualetin; material per
mbushje dhëmbësh; dezinfektues për qëllime higjienike; ushqime albuminoze për qëllime
mjekësore; preparate albuminoze për qëllime mjekësore; kremra për qëllime farmaceutike;
kremra për qëllime veterinare; locion mjekësor per larjen e flokeve; paste, puder dhembesh
mjekesore; shampo mjekësore; ushqim për bebe;shtesa dietike të destinuara për të plotësuar
një dietë normale ose për të patur përfitime shëndetësore;materiale për fashim;materiale për
mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar, dizinfektantë, preparate për shkatërrimin e
parazitevë;fungicide, herbicide;preparate bimore per qellime mjekesore;leng bimor per
qellime mjekesore;vajra kunder djegies nga dielli;pomada per qellime mjekesore.

(210) AL/T/ 2021/540
(220) 18/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e zezë
(732) Glodian Baboçi
Lagjia nr.18, Rruga Bisht Kamez, Objekt me nr. pasurie 16/98, Zona Kadastrale 8511,
Durres,
Shqiperi,
AL
(740) Galinija Gjoni
Rruga "Pjeter BOGDANI'' TIRANE, SHQIPERIA
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(511) 25 Veshje intime per burra dhe gra, boksera (mbathje per meshkuj) veshje te
brendeshme te linjta, mbathje per femra, kanatjere (veshje) për burra, gra dhe fëmijë, kemisha
te brendeshme grash. 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
këmishash;bust [të brendshme grash];jelek;xhaketa [veshje];jelekë peshkimi;xhaketa stofi të
leshta [veshje];kombinime [veshje];veshje të gatshme;veshje lëkure;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;fustane;pantofla;këpucë sporti ;këpucë sporti për burra,
gra dhe fëmijë;maskë (gjumi);papijonë;këmishë e brendshme [ndërresa];veshje të
gatshme;jaka te heqshme;veshje lëkure;kapuç për dush;trikotazhe;të thurrura
[veshje];toga;kambale;shami
(shall);këmishë
e
brendshme
grash;mbathje;të
brendshme;kravata.

(210) AL/T/ 2021/549
(220) 20/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Medical SPA
(591) e zezë; ngjyrë floriri (gold)
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(732) Grupi Mjeksor Komuna e Parisit SHPK
Kryqezimi i Rruges Grigor Heba dhe Rruges Skender Luarasi, Selite e vogel, 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) 44 shërbime spa shëndetësore; shërbime terapi; shërbime solarium; depilim; shërbime
të mjekësisë alternative; kujdes shëndetësor; shërbime të qendrës shëndetësore; këshillim
shëndetësor; shërbime klinike mjekësore; manikyrim; masazh; fizioterapi / terapi fizike;
kirurgji plastike; shërbime sauna; sherbime solariumi; tatuazhe; shërbime salloni bukurie;
parukeri; shërbimet e stomatologjisë; shërbime spitalore; ndihmë mjekësore; dhenie me qira
e pajisjeve mjekësore; egzaminime mjekësore; shërbimet e analizave mjekësore për qëllime
diagnostikuese dhe trajtimi të ofruara nga laboratorët mjekësorë; shërbimet ortodontike;
shërbime të bankës së gjakut; shërbime të fekondimit in vitro; implantimi i flokëve; vizitë në
shtëpi per kujdesin infermieror; shërbime bankare të indeve njerëzore; shërbimet e mamisë;
infermieria, mjekësore; shërbime optike; këshilla për farmaci; përgatitja e recetave nga
farmacistët; shërbimet e një psikologu; shërbimet e telemjekësisë; këshilla dietike dhe
ushqyese; këshilla mjekësore për individët me aftësi të kufizuara.

(210) AL/T/ 2021/552
(220) 21/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Hotel & Spa
(591) E bardhe; kafe
(732) BRILLANT HOTEL & SPA Shpk
Qerret Rruga Henz, Zona Kadastrale nr.3101, Pasuria nr.14/299, Pasuria nr.14/300, AL
(740) ALEKSANDER PRIFTI
Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi, Shkalla 1, zyra nr.9
(511) 43 Sherbime Hotelerie
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( 210 ) AL/T/ 2020/551
(540)

( 732 ) Ermal Mamaqi
TIRANE, RRUGA '' EDUARD MANO'' GODINA 15, AL
( 591 ) -kuq e zi
( 740 ) ANA MIMA
TIRANE, KOMUNA E PARISIT RR.ILO MITI QAFZEZI, PLL.14
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2020/597
(540)

( 732 ) Expert physiotherapy shpk
Rruga Studenti, Ndertesa nr.31, Kati 0, perballe konvikteve te inxhinierise, TR., AL
( 591 ) -portokalli; e bardhë; blu
( 740 ) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pall. Ndregjoni, Kati.6, Ap.36, Linze, Tirane
( 511 )
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( 210 ) AL/T/ 2021/103
(540)

( 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
( 591 ) -blu; e kuqe; e bardhë
( 740 ) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
( 511 )
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( 111)
( 210 ) AL/T/ 2020/644
( 732 ) Mliječna industrija 99 d.o.o.
Sarajevska bb, Gradačac, Bosna i Hercegovina, BA
(740)
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( 21 ) AL/I/ 2020/9
( 22 ) 01/09/2020
( 54 ) 1. MBAJTESE QIRINJSH ;2. MBAJTESE QIRINJSH ;3. MBAJTESE QIRINJSH ;4.
MBAJTESE QIRINJSH ;5. MBAJTESE QIRINJSH; 6. MBAJTESE QIRINJSH;7.
MBAJTESE QIRINJSH;8. MBAJTESE QIRINJSH;9. MBAJTESE QIRINJSH;
10.MBAJTESE QIRINJSH; 11. MBAJTESE QIRINJSH
( 11 ) 292
( 15 ) 04/06/2021
( 30 )
( 73 ) MARLINDA TAFAJ / RRUGA" PETRO NINI LUARASI, P.010,SH.2, AP.20,
TIRANE, SHQIPERI, AL
( 72 )
( 18 ) 01/09/2025
( 51 )
( 55 )
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PUBLIKIM APLIKIMI
DISENJO INDUSTRIALE
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( 21 ) AL/I/ 2020/14
( 22 ) 09/12/2020
(
54
)
1.Shishe
2.Shishe
3.Shishe
4.Shishe
( 30 ) 008113369-0001 14/08/2020 EM; 008113369-0002 14/08/2020 EM; 0081133690003 14/08/2020 EM ;008113369-0004 14/08/2020 EM
( 73 ) Colgate Palmolive Company / 300 Park Avenue, New York, New York 10022, United
States, US
( 71 ) Mr. Oscar Xoy (320 Edpas Road New Brunswick, NJ 08901, US); Ms. Claudia Daniela
Macias Mejia (829 Greenwood Ave, Apt 2S New York, NY 11218, US) ;Mr. Dale Nicholls
(22 Braken Road Chinnor Oxfordshire OX39 4FU, UK)
( 51 )
( 55 )
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( 21 ) AL/I/ 2021/3
( 22 ) 15/04/2021
(
54
)
1.Paketim
me
prerje
eliptike
2.Paketim me prerje rrumbullake
( 30 )
( 73 ) N.N shpk / Autostrada TR-DR, km.7 Yrshek, rr.Dardania nr.19, Tirane, AL
( 71 )
( 51 )
( 55 )
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