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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
Cuba / Kuba
Cyprus / Qipro
Czech Republic / Republika Çeke
Denmark / Danimarka

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
CU
CY
CZ
DK
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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
Kiribati / Kiribati
Korea / Korea
Kyrguzstan / Kirgistan
Kwait / Kuvaiti
Laos / Laosi
Latvia / Letonia
Lebanon / Libani

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
KI
KR
KG
KW
LA
LV
LB
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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
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

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
MD
RO
RU
RW
SH
KN
LC
VC
WS
SM
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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
Vanuatu / Vanuatu
Vatican / Vatikani
Venezuela / Venezuela
Vietnam / Vietnami
Virgin Islands / Ishujt Virxhin
Yemen / Jemeni
Yugoslavia / Jugosllavia
Zaire / Zaireja
Zambia / Zambia
Zimbabwe / Zimbabve

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
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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MARKA TË DEPOZITUARA

8

Buletini i Pronësisë Industriale

9

(210) AL/T/ 2020/644
(220) 13/08/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e kuqe
(732)
Mliječna
industrija
99
d.o.o.Sarajevska bb, Gradačac, Bosna i
Hercegovina, BA
(740) Eni KALO
Rruga e Kavajes, Ndertesa 27/1, Kati 5-te
P.O.Box 235, Tirane, Shqiperi
(511) 29
Salcë kosi (produkt
bylmeti);djathë;qumësht;kos;pije
qumeshti
(qumeshti
mbizotëron);hirre;produkte
qumështi;qumësht
i
thartë;qumësht
soje;milkshake;qumësht bajame;qumësht
kikiriku;qumësht
proteinik
(me
proteina);tharm qumështi për qëllime
kulinarie.
30 Kos i ngrirë.
32 Pije hirre;

(210) AL/T/ 2020/922
(220) 09/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) GASTRONOMI; ZAGORI
(591) e gjelbër; jeshile; e bardhë
(732) Sefedin Hazizaj
Rr.Irfan Tomini P12/1, Ap 18, Nd.004,
Njesia Administrative nr.5, TIRANË, AL
(740) Sefedin Hazizaj
Rr.Irfan Tomini P12/1, Ap 18, Nd.004,
Njesia Administrative nr.5, TIRANË
(511) 29 Djath, Gjalp, Gjizë

(210) AL/T/ 2020/1156
(220) 30/12/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) HOMENET
(591) e bardhe; blu e hapur
(732) ONE TELECOMMUNICATIONS
SH.A.

Buletini i Pronësisë Industriale

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20,
Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL
(740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20,
Laprakë, Tiranë, Shqipëri
(511) 38 Marrja me qera e kohës së
hyrjes në rrjetet kompjuterike globale
;ofrimi i aksesit në databazë ;transmetimi
i televizionit kabllor ;komunikimet me
telegrame
;komunikimet
nëpërmjet
telefonit
;komunikimet
nëpërmjet
celularit
;komunikimet
nëpërmjet
terminaleve të kompjuterit ;komunikimet
nëpërmjet rrjeteve me fibra optike
;transmetimi i mesazheve dhe imazheve
nëpërmjet
sistemit
kompjuterik
;shërbimet elektronike online , shërbimet
e
telekomunikacionit
;transmetim
faksimile ;marrja me qera e aparaturave
faksimile
;informacion
për
telekomunikacionin ;ofrimi i dhomave të
bisedave në internet ;dërgimi i mesazheve
;marrja me qera e aparaturave të dërgimit
të mesazheve ;marrja me qera e
modemeve ;shërbimet e agjencive të
lajmeve ;ofrimi i forumeve online
;shërbimet pa tel, radio, television apo
mjete
të
tjera
telekomunikacioni
;transmetimi radio ;komunikimet radio
;transmetimi me satelitë ;transmetimi i të
dhënave ;marrja me qera e pajisjeve të
telekomunikacionit ;ofrimi i kanaleve të
telekomunikacionit për shërbimet e
blerjes nëpërmjet telefonit ;ofrimi I
lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin
global
kompjuterik
;shërbimet
e
rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve
;shërbime
telekonferencë
;shërbime
telegrafi ;shërbime telefonike ;marrja me
qera e telefonave ;transmetimi televiziv
;shërbimet
teleks
;transmetimi
i
telegrameve ;transmetimi i postës
elektronike ;transmetimi I kartolinave
përshendetëse online ;transmetimi i
dosjeve dixhitale ;ofrimi I aksesit të
përdoruesit tek rrjetet kompjuterike
globale ;transmetimi i videos sipas
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kërkesës ;shërbimet videokonferencë
;shërbimet e postës zanore ;transmetimet
pa tel

(210) AL/T/ 2020/1157
(220) 30/12/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) OFFICENET
(591) blu e hapur; e bardhë
(732) ONE TELECOMMUNICATIONS
SH.A.
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20,
Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL
(740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20,
Laprakë, Tiranë, Shqipëri
(511) 38 Marrja me qera e kohës së
hyrjes në rrjetet kompjuterike globale
;ofrimi i aksesit në databazë ;transmetimi
i televizionit kabllor ;komunikimet me
telegrame
;komunikimet
nëpërmjet
telefonit
;komunikimet
nëpërmjet
celularit
;komunikimet
nëpërmjet
terminaleve të kompjuterit ;komunikimet
nëpërmjet rrjeteve me fibra optike
;transmetimi i mesazheve dhe imazheve
nëpërmjet
sistemit
kompjuterik
;shërbimet elektronike online , shërbimet
e
telekomunikacionit
;transmetim
faksimile ;marrja me qera e aparaturave
faksimile
;informacion
për
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telekomunikacionin ;ofrimi i dhomave të
bisedave në internet ;dërgimi i mesazheve
;marrja me qera e aparaturave të dërgimit
të mesazheve ;marrja me qera e
modemeve ;shërbimet e agjencive të
lajmeve ;ofrimi i forumeve online
;shërbimet pa tel, radio, television apo
mjete
të
tjera
telekomunikacioni
;transmetimi radio ;komunikimet radio
;transmetimi me satelitë ;transmetimi i të
dhënave;marrja me qera e pajisjeve të
telekomunikacionit ;ofrimi i kanaleve të
telekomunikacionit për shërbimet e
blerjes nëpërmjet telefonit ;ofrimi I
lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin
global
kompjuterik
;shërbimet
e
rrugëzimit
dhe
lidhjes
së
shërbimeve;shërbime
telekonferencë
;shërbime
telegrafi;shërbime
telefonike;marrja me qera e telefonave
;transmetimi televiziv ;shërbimet teleks
;transmetimi i telegrameve ;transmetimi i
postës
elektronike
;transmetimi
I
kartolinave
përshendetëse
online
;transmetimi i dosjeve dixhitale ;ofrimi I
aksesit të përdoruesit tek rrjetet
kompjuterike globale ;transmetimi i
videos
sipas
kërkesës
;shërbimet
videokonferencë ;shërbimet e postës
zanore ;transmetimet pa tel

(210) AL/T/ 2021/37
(220) 15/01/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) eu; dried flowers
(591) ngjyrë floriri, e zezë
(732) Olsjana Ajdini
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Emin
Duraku, Pallati nr.116/3, Tiranë, AL
(740) Olsjana Ajdini
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Emin
Duraku, Pallati nr.116/3, Tiranë
(511) 31 Lule, te thara, per dekorim

(210) AL/T/ 2021/66
(220) 25/01/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Klinikë Mjekësore & Estetike
(591) ngjyre pjeshkë e errët (Burnt
Peach); ngjyrë e zezë (Black)
(732) Ferit Zavalani
Tirane
Tirane
TIRANE
Garden
Residence Turdiu, Njesia 7, Kulla D, Kati
2, Tirane, Shqiperi 1000, AL
(740) Ferit Zavalani
Tirane Tirane TIRANE Garden
Residence Turdiu, Njesia 7, Kulla D, Kati
2, Tirane, Shqiperi 1000
(511) 44
kujdesi mjekësor, duke
përfshirë mjekësinë alternative, kujdesin
higjienik dhe të bukurisë të dhënë nga
persona ose institucione për qeniet
njerëzore dhe kafshët, si dhe shërbime që
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lidhen
me
fushat
e
bujqësisë,
akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë;
shërbimet
spitalore;
shërbimet
e
telemjekësisë; stomatologji, optometri
dhe shërbime të shëndetit mendor;
shërbimet e klinikës mjekësore dhe
shërbimet e analizës mjekësore për
qëllime diagnostikuese dhe trajtuese të
ofruara nga laboratorët mjekësorë, siç
janë ekzaminimet me rreze x dhe marrja e
mostrave të gjakut; shërbime terapie, për
shembull, fizioterapi dhe terapi fjalimi;
këshilla për farmacinë dhe përgatitjen e
recetave nga farmacistët; shërbimet e
bankës së gjakut dhe të indeve njerëzore;
shërbime të rimëkëmbjes dhe shtëpive të
pushimit; këshilla dietike dhe ushqyese;
shërbime spa shëndetësore; shërbimet e
fekondimit artificial dhe fekondimit in
vitro; shumimi i kafshëve; kujdesi i
kafshëve; shpimi dhe tatuazhi i trupit;
shërbimet që kanë të bëjnë me
kopshtarinë, për shembull, shërbimet e
fidanishteve të bimëve, dizajni i peizazhit,
kopshtaria e peizazhit, kujdesi për
lëndinat; shërbime që lidhen me artin e
luleve, për shembull, rregullimin e luleve,
bërjen e kurorave; mbytja e barërave të
këqija, kontrolli i insekteve dhe
paraziteve për bujqësi, akuakulturë,
hortikulturë dhe pylltari.

(210) AL/T/ 2021/87
(220) 29/01/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MSc.DMD; Mjeke Stomatologe
(591) portokalli; e bardhë; e zezë
(732) Bisela Asllanaj
Njesia Bashkiake nr.7, Rr.Konferenca e
Pezes ambjent me nr.pasurie 9/124.1+1+1
Zone kadastrale 8220, AL
(740) Bisela Asllanaj
Njesia Bashkiake nr.7, Rr.Konferenca e
Pezes ambjent me nr.pas. 9/124.1+1+1
Zone kadastrale 8220
(511) 5 Faseta emaxi
10 Proteza totale, parciale te levizshme,
te skeletuar, elastike;ura metal porcelan,
zircon paladiumi;kellef metal porcelan,
zirkoni,
emaxi,
paladiumi;implante
dentare
44 Sherbimet stomatologjike, kirurgji
ortomaksilofaciale, montimi i pajisjeve
ortopedike, sherbim terapie, ortodonci;
sherbim stomatologjik, silante per
femijet.

(210) AL/T/ 2021/115
(220) 15/02/2021
(540)
komerdarja; komerdarja.al
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) .al
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(591)
(732) Krislen Keri
Bardhok Biba .Ish kinema 17-Nentori;
Nd. C; H. 10; ; Njësia Administrative Nr.
9; TIRANË, AL
(740) Krislen Keri
Bardhok Biba .Ish kinema 17-Nentori;
Nd. C; H. 10; ; Njësia Administrative Nr.
9; TIRANË
(511) 39 SHERBIM I PAKETIMIT TE
USHQIMEVE
TE
GATSHME;
SHERBIM I SHPERNDARJES SE
USHQIMEVE TE GATSHME
40
Prodhim i bukes dhe produkte
pasticerie; Perpunim te qumshtit,
produkteve te qumshtit, veze dhe mish.
43
SHERBIM I PRODHIMIT TE
USHQIMEVE TE GATSHME

(210) AL/T/ 2021/146
(220) 09/02/2021
(540)

M
(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) blishqip
(591) e kuqe; e zezë; e bardhë
(732) Master cars service
Rruga Kasem Shima nr.25, ndertesa
nr.12, Kashar, Tirane, AL
(740) Eriol Cacellari
Rruga Kasem Shima nr.25, ndertesa
nr.12, Kashar, Tirane
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(511) 35
Tregtimi i mallrave dhe
shërbimeve online nëpërmjet dyqaneve
virtuale
42 Shërbime software.

(210) AL/T/ 2021/149
(220) 10/02/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) SECURITY
(591) blu; portokalli; gri
(732) G.S.E. Security
Blv. Gjergj Fishta, Nd. 14, Kati 3, Ap. 3/1
– 1001 Tirana, Albania, AL
(740) Marsela Rrahi
Blv. Gjergj Fishta, Nd. 14, Kati 3, Ap. 3/1
– 1001 Tirana, Albania
(511) 45 Shërbime sigurie për mbrojtjen
fizike të pasurisë së prekshme dhe
individëve; shërbime personale dhe
sociale të kryera nga të tjerët për të
përmbushur
nevojat
e
individëve;shërbime roje;monitorimi i
alarmeve të hajdutëve dhe sigurisë;
truproja personale;shërbimet e rojeve të
natës;

(210) AL/T/ 2021/161
(220) 12/02/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) "pop corn", "slane kokice",
"prirodan izvor vlakana"; 1971; chips;
elementi figurativ i kokoshkave; kalliri i
misrit
(591) e kuqe; e verdhe; jeshile; gri; kafe.
(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) 30 ushqime te lehta me baze
dritherash; ushqime te lehta me baze
misri;
ushqime prej misri te fryre
(kokoshka)

(210) AL/T/ 2021/174
(220) 15/02/2021
(540)

(551) Marke figure
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(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ADDING VALUE TO REAL
ESTATE
(591) E zeze; Portokalli
(732) FORTIFIN SHPK
Rruga Loni Ligori, Pallati Miketa 2000,
Kati 1 Biznes, Tiranë., AL
(740) Albana Xhumari
Rr. Abaz Ermeniji, Pallati Miketa 2000,
Ap/21, Tiranë
(511) 43 Sherbime Hotelerie, si dhe
dhenie dhomash me qera perkohesisht.

(210) AL/T/ 2021/184
(220) 17/02/2021
(540)
AUTOBEBI
(551) Marke fjale
(554)
Marke
individuale/certifikuese/kolektive
(300)
(526 ) AUTO
(591)
(732) Violeta Pacani pf
BVL "Barjam Curri", Rruga "Asdreni",
Pll.4, Shk.2, Tirane, AL
(740) Elton Gazidedja
Rruga "Dibres", Prane Komisariatit Nr. 4,
Tower Bridge 3, Godina D AP.61
(511) 9 Antena makine, kasetofona dhe
bokser makinash, kamerash makine,
fikese zjarri makinash, sinjale mjergulle,
senosre makine, llampa sinjalesh, llampa
feneresh.
12 Pjese makinash si psh: parakolpe,
mbrojtese xhami, mbrojtese timoni,
zinxhire makinash, sisteme alarmi
makinash, kamera makinash, borie
makinash, disqe gomash.
27 Tapiceri makinash, shtroje kembesh,
mbulesa sediljesh.
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(210) AL/T/ 2021/196
(220) 18/02/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) portokalli; e zezë
(732) GENER 2 SH.P.K.
Rruga"Papa Gjon Pali i II-te", ABA
Business Center, Kati 7-te, Tirane, AL
(740) Silva Xhelili
Rr. ''Papa Gjon Pali i II-te'', ABA
Business Center, Kati 7-te
(511)
35
Administrim
biznesi;reklame;funksione zyre;sherbime
te shitjes me pakice si: shitja me pakice e
veshjeve,
kepuceve,
produkteve
ushqimore, aksesore, parfume dhe lodra
per femije;sherbime te shitjes me shumice
te
veshjeve;sherbime
informacioni
biznesi;asistence
menaxhimi;kerkime
tregu;promovim
shitje;organizim
ekspozitash me qellime tregtare ose
reklame;rekrutim personeli;dhenie e
hapesirave
reklamuese
me
qera;administrim tregtar i licensimit te
mallrave dhe sherbimeve per te tjeret.
39 Dhenie me qera e garazheve, Dhenie
me qera e vendeve te parkimit,
Parkim Makinash

(210) AL/T/ 2021/229
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(220) 26/02/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) pizza
(591) e bardhë; portokalli
(732) BIG BROTHER SHPK
RR.MILTO
TUTULANI,
NJESIA
BASHKIAKE
NR.5,
NJESIA
E
SHERBIMIT 1, TIRANE, AL
(740) ERJON LUSHI
RR.MILTO TUTULANI, NJESIA
BASHKIAKE NR.5, NJESIA E
SHERBIMIT 1, TIRANE
(511)

(210) AL/T/ 2021/237
(220) 01/03/2021
(540)
MITSUBISHI
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) MITSUBISHI CORPORATION
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku
Tokyo, 100-8086, JP, JP
(740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.
2/1, Tirane
(511) 7
kaldaja me avull, tuba
kaldaje;turbina me avull, turbina me gaz
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për përdorim tokësor dhe detar, turbina
uji, turbina me erë;sisteme prodhimi
energjie, makineri për çentrale të ciklit të
kombinuar,
makineri për çentrale
gjeotermale, makineri për çentrale të
kogjenerimit, makineri për
çentrale
eoliene;
makineri për çentrale
bërthamore dhe pajisjet përkatëse, aparate
dekontaminimi për përdorim në çentrale
bërthamore;motorë
për
përdorim
industrial, detar, bujqësor, pjesët dhe
aksesorët e tyre;motorë për gjeneratorë,
pjesët dhe aksesorët e tyre;motorë me
naftë, pjesët dhe aksesorët e tyre;motorët
me gaz, pjesët dhe aksesorët e
tyre;motorë me avull, motorë për avionë,
motorë për anije, injektorë për motorë,
pajisje ndezëse për motorë, valvola
motori;gjeneratorë të energjisë elektrike,
pjesët dhe aksesorët e tyre;gjeneratorë të
motorëve me naftë, pjesët dhe asesorët e
tyre;gjeneratorë të motorëve me gaz,
pjesët dhe aksesorët e tyre;motorë
elektrikë përveç atyre për automjete
tokësore;turbokompresorë, pjesët dhe
aksesorët e tyre;mekanizma shtytës të
ndryshëm nga ato për automjete
tokësore;mekanizma komandimi për
motorë me karburant dhe motorë;pompa,
pompa çentrifugale, pompa vakuumi
turbo-molekular, makineri fryrje për
komprimim, evakuim dhe transportim të
gazrave, aparat për ndarjen e gazrave me
anë të absorbimit të ndryshëm në presion,
kompresorë për kondicionerë dhe
frigoriferë, njësi kondensuese;çentrifuga
për pastrimin e vajit dhe çentrifuga të
tjera;pastrues vaji, filtër me tambur
rrotullues, filtër me kovë të pjerrët
horizontale, filtra automatik me vetëpastrim, reaktorë kimikë dhe aparatet
kimike
përkatëse;miksera;autoklavë;këmbyes
nxehtësie;grumbullues
llumrash;
makineri për uzina të acidit sulfurik,
makineri për uzina poliacetali, makineri
për
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uzina me nxjerrje të vazhdueshme të vajit
ushqimor,
makineri për uzina për
sintezën e formalinës,
makineri për
uzina etileni, makineri për uzina për
qymyr
pluhur;makina
metalprerëse,
pajisje përpunimi mekanik me pajisje
kontrolli të kompjuterizuara, instrumenta
prerës, punto, shufra shpimi, instrumenta
me karbite, forma, rotorë, makina
zmerilimi, makina frezimi;ura me rrula,
vinça mulliri, vinça kontejnerë, vinça
transportues, vinça lundrues, vinça
lartësie, shkarkues, ngarkues, vinça
rrotullues, transportjerë me rripa, aparate
manovrimi
ngarkimi
dhe
shkarkimi;makineri për përpunimin e
hekurit
dhe
çelikut,
makina
petëzimi;makina
për
derdhje
plastike;vullkanizues
gomash;makina
tekstili;makineri për prodhimin dhe
përpunimin e letrës;makineri paketimi për
ushqime, makineri paketimi me vakuum,
pajisje për mbushje shishesh dhe mbushje
konservash, mbushëse shishesh, pastrues
shishesh, mbushëse kanaçesh, ngjitëse
kanaçesh;presa
për
qëllime
industriale;makina shtypshkrimi, makina
offset, makina offset uebi;makina larëse
(rroba);robotë
për
përdorime
industriale;njësi shpimi në det të hapur,
impiante prodhimi të naftës dhe gazit,
impiante
për
magazinimin
dhe
shpërndarjen e naftës;makineri ndërtimi,
eskavatorë hidraulikë, makina për
asfaltimin e rrugëve, makina për
ndërtimin e rrugëve, makina për
riciklimin e sipërfaqes së rrugëve, makina
niveluese, makina shpimi tuneli, makina
frezimi tuneli, makinë mbrojtëse, pajisje
hidraulike;freksione të ndryshme nga ato
për
automjete
tokësore;njësi
karburatorësh;transmisione,
kuti
shpejtësie, reduktorë shpejtësie përveç
atyre për automjete tokësore, konvertues
të çiftit rrotullues;susta;makina bujqësore,
mjete bujqësore pikërisht traktor, makina
lesimi, makina plugimi, makina korrëse
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dhe shirëse, makina shirëse, makina për
mbjellje;prerëse bari, kositëse
bari,
tharëse
farash,
makina
zhveshëse;ashensorë, shkallë lëvizëse,
rrugica
lëvizëse,
makina
qepëse
industriale, motorë me friksion për
makina qepëse, motorë me friksion,
motorë elektrikë, gjeneratorë, pjesët dhe
aksesorët e tyre;njësi injektimi me
komandim elektronik, distributorë për
automjete motorike, bobina për ndezjen e
automjeteve, njësi karburatori me
komandim elektronik, bobinë për ndezje,
ndezës, makina për pastrimin e ujit,
gjeneratorë me turbinë me avull, motorë
me ingranazhe, pompa shtëpiake, makara,
ndezës për automjete, kuti shpërndarëse,
rregullator ajri me kontroll elektronik për
automjete;makina elektrike shkarkimi,
aparate me tufë të jonizuar, makina
kapëse cilindrike, saldues me qepje,
makina ngrohëse me induksion për gizë
dhe çelik, robot industrial për vinç, qarqe
elektronike, valvola magnetike, makina
tërheqëse pa ingranazhe, ventilatorë për
motorë dhe mjete, pompa vakuumi
rrotulluese me vaj, aeratorë, makina për
prodhimin e nxehtësisë, makina qepëse
elektrike, ndezës për motorë dhe mjete,
servomotorë për makina qepëse, eksitues
pa furça, dinamo, gjeneratorë me turbinë
hidraulike, gjeneratorë me modulim
impulsi në gjerësi, miksera shtëpiake
elektrike, lavatriçe shtëpiake, makineri
hekurosëse,
makineri
elektrike
kuzhine;filtër vaji për automjete, filtër ajri
për automjete, pistona motori. pjesë dhe
aksesorë të produkteve përkatëse të
sipërpërmendura. printerë 3D;guarnicione
unazore
[pjesë
makinerish];unaza
grasatimi [pjesë makinerish];guarnicione
për
motorë
me
djegie
të
brendshme;guarnicione prej metali për
motorët e automjeteve;guarnicione, jo
prej
metali,
për
motorët
e
automjeteve;pastruesa
elektrikë
me
vakuum;servo
motorë;makineri
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përpunimi me lazer për automatizimin e
uzinave;gjeneratorë me turbinë;dysheme
lëvizëse;gjeneratorë
të
energjisë
diellore;mekanizma për automjete;qarqe
injektimi për automjete tokësore;magnete
për automjete tokësore;makineri dhe
instrumente
për
punimin
e
metaleve;makina
metalprerëse
për
punimin
e
metaleve;makina
prerëse;instrumente
prerëse
për
makineri;koka
shpimi
[pjesë
makinerish];trapan
[pjesë
makinerish];punto
[pjesë
të
makinerive];puno
frezë
[pjesë
makinerish];brisqe
[pjesë
të
makinerive];makineri
frezimi
[për
përpunimin
e
metaleve];makineri
zmerilimi
[për
përpunimin
e
metaleve];frezë ingranazhesh [vegla
makinerie];vidjo dhe fiksues vidjosh për
përdorim
me
instrumente
prerëse;instrumente
dore
me
motorë;trapan
elektrik
[portativ];instrumente me karbit të
çimentuar [makineri];instrumente prerëse
me karbit të çimentuar;vidjo me karbit të
çimentuar;instrumente prerëse me pluhura
cbn (nitride bori kubike);instrumente
prerëse
me
diamant
për
makineri;instrumente prerëse metali me
majë diamanti;punto diamanti për
makineri;instrumente
prerëse
prej
diamanti pluhur;forma dhe matrica për
formimin e metaleve;pajisje mbajtëse për
makina metalprerëse;rubinete [makineri
metalprerëse];mandrino
[pjesë
makinerish];gurë
zmerile
[pjesë
makinerish];mandrino me nofulla [pjesë
makinerish];mbajtëse
instrumentesh
[pjesë
makinerish];shpindel
[pjesë
makinerish];makina dhe aparate formimi
të metaleve primare;makina dhe aparate
formimi të metaleve dytësore;presa
mekanike
[për
përpunimin
e
metaleve];makina farkëtimi;makina për
formimin e telit;makina dhe aparate
minerare;makina pune për miniera;pllaka
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printimi;makina
dhe
aparate
për
prodhimin e pllakave të printimit.
9 aparate kompjuterike të kontrollit
numerik, kontrollues për automatizimin e
uzinave,
instalime
elektrike
për
telekomanda të operacioneve industriale,
aparate elektrike saldimi, pika të kontaktit
elektrik, invertorë të energjisë elektrike,
lazer jo për përdorim mjekësor,
kontaktorë
magnetikë,
kontrollues
impiantesh,
kontrollues
të
programueshëm për automatizimin e
uzinave, karikues për bateri elektrike,
bateri të thata, amplifikatorë, aparate për
regjistrimin dhe/ose riprodhimin e zërit
dhe/ose imazhit dhe pjesët e tyre,
makineri lojërash video arkade, tuba me
rreze katodike, printerë video me ngjyra,
këmbyes për kompakt disqe, lexues për
kompakt disqe, lexues digjitalë audio,
pajisje shumëfishimi qarqesh digjitale,
printer digjital me ngjyra, pastrues
disqesh, ekrane digjitale, panele afishimi,
lexues dvd, regjistrues dvd, pastrues
koke, ekranë me kristale të lëngët,
projektorë me kristale të lëngët,
altoparlantë,
ekrane
projeksioni,
regjistrues, kompakt disqe të regjistruara,
disqe dhe kaseta video të regjistruara,
instrumente telekomandë, altoparlantë
stereo, marrës televiziv, kamera video,
lexues për kaseta video, përpunues për
kopje
videosh,
video
projektorë,
regjistrues video, njësia e komandimit të
frenave antirrëshqitëse për automjete,
aparate të rregullimit të shpejtësisë
automatike për automjete, radio makine,
stereo makine, ndezës cigareje për
automjete, sensorë këndorë për automjete,
bateri
elektrike
për
automjete,
shpërndarës elektrikë për automjete, njësi
komandimi elektronik të motorëve për
përdorime tokësore, industriale, detare,
bujqësore, pjesët dhe aksesorët e tyre;
njësi të kontrollit elektronik të motorëve
për gjeneratorë, pjesët dhe aksesorët e
tyre; sensorë elektronikë të kontrollit të

18

sasisë së ajrit për automjete, njësi
elektronike të kontrollit të drejtimit të
asistuar të automjeteve, ndezës për
automjete, sensorë përplasjeje për
automjete, aparat
monitorimi
për
automjete, aparat navigimi, simulatorë
për drejtimin dhe kontrollin e automjetit,
sensor shpejtësie të këndit të drejtimit,
sensor akselerimi për automjete, sensor
presioni, lexues për bar kode, makina
llogaritëse, kompakt disqe, tastierë
kompjuteri,
pajisje
memorie
kompjuterike,
pajisje
periferike
kompjuterike, servera kompjuterike,
kompjuterë, aparate për përpunimin e të
dhënave, drive disqe për kompjuter,
stilolapsa elektronikë, karta me çip,
magnetike media të dhënash, karta
magnetike me kod, disqe optike, printerë
për përdorim me kompjuter, softuer
kompjuterik i regjistruar, skanera,
përpunues fjalësh, detektorë sipërfaqe
aeroporti, testues transmetimi për
automjete, detektorë rrëshqitje rrotash,
ozonizues, akselerometra, sensorë të
fushës magnetike, termostate, aparate dhe
instrumente
laboratorike,
aparate
kromatografie për përdorim laboratorik,
titrues automatik, matës lagështie,
analizues të azotit total, analizues të
halogjenit organik total, analizues të
squfurit total, analizues të klorurit të
squfurit total, kontrollues të rrymës ac,
filtra aktivë, eksitues pa furça,
kondensatorë, çelësa, çelësa qarqesh,
aparate komutimi, panel kontrolli për
termocentrale, kufizues të rrymës,
dinamometra, bobina elektrike, konektorë
elektrikë,
konvertues
elektrikë,
rregullatorë elektrikë, rele elektrike,
rezistenca elektrike, makineri elektrike
rrotullimi, çelësa elektrikë, panele të
shpërndarjes së energjisë elektrike,
transformatorë të energjisë elektrike,
siguresa, mbyllëse gazi, ora industriale,
rrufe pritëse, sistem monitorimi për
transmetimin
dhe
shpërndarjen
e

Buletini i Pronësisë Industriale

energjisë, qendra të kontrollit të motorëve
për impiante, magnet permanent,
reaktorë, bateri sekondare, bateri diellore,
solenoidë, magnet super përçues, aparat
kontrolli mbikëqyrës, automate, panele
elektrike shpërndarëse, simulues trajnimi
për termocentrale, matësa për kilovat-orë,
antena, satelitë artificialë, panel kontrolli
për sistemin e transmisionit, aparate
lundrimi doppler, makina faks, kabllo me
fibra optike, interkome, telefona celularë,
modeme, pajisje transmetuese optike,
fibra optike, kutitë e terminaleve optike,
aparate të komutimit të paketave, aparate
radarë,
radio,
rutera,
kamera
mbikëqyrëse, pajisje me valë akustike
sipërfaqësore, aparate telefonike, printera
termikë, multipleks digjitalë me ndarje
kohe, aparate transmetimi, telefona video
për dyerë, shndërrues të frekuencës
zanore, udhëzues valësh, sensorë imazhi,
aparate imazhi infra të kuqe, detektorë
debiti me ultratinguj, sensorë me
ultratinguj, dioda, tranzistorë elektronikë,
qarqe të integruar, dioda me emetim drite,
module energjie, qarqe të printuara,
pajisje gjysmëpërçuese, tiristorë, aparate
automatizimi
ndërtesash,
aparate
muzikore automatike, kasa parash,
aparate kopjimi, ciklotronë, kostume për
zhytje, zile elektrike, kabllo elektrike,
hapëse elektrike dyerësh, hekur elektrik
për hekurosje, makineri elektrike për
shitje, alarme zjarri, fikëse zjarri, pajisje
për pika karburanti, doreza për mbrojtje
nga aksidentet, alarme sigurie për shtëpi,
jelekë shpëtimi, aparate për testimin e
materialeve,
mikroskopë,
kamera
fotografie, xham i trajtuar jo për ndërtim,
gjeneratorë për testim pulsi, aparat
radiologjik për qëllime industriale,
aparate sinjalizimi, makina me monedha,
aparate stereo, teleskopë, pajisje testimi,
kostum për zhytje, xhiroskopë, aparate
udhëzuese
inerciale,
analizues
të
regjistrimit të të dhënave, kontrollues
elektrik për servo motorë, rrjet elektrik
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për automatizimin e uzinave, ndërfaqe
njeri-makinë për automatizimin e
uzinave, sensorë të zhvendosjes të tipit
lazer, aparate të veprimeve terminale për
automatizimin e uzinave, monitorë të tipit
me prekje, sensorë shikimi për
automatizimin e uzinave, aparat me rreze
x jo për qëllime mjekësore, karikues
baterie, panele diellore për prodhimin e
energjisë elektrike, mure ekspozimi,
mbulesa veshi për kufje, kufje, modeme,
aparat për regjistrimin e zërit, disqe për
regjistrimin e zërit, aparat për riprodhimin
e zërit, aparat për transmetimin e zërit,
syze, syze dielli, sensorë të shpejtësisë
këndore, pajisje të kontrollit të jastëkëve
të ajrit për automjete, pajisjet audiovizuale për automjete, aparate elektronike
për mbledhjen e taksave të rrugëve,
sensorë përplasjeje për automjete, sensorë
të temperaturës së ajrit në hyrje, njësi
ETC në automjete, regjistrues imazhi në
automjete, aparate për vozitje motorësh,
instrumente lundrimi për automjete,
sensorë të temperaturës së vajit, sensorë
presioni, kamera për ecje mbrapa për
automjete, sensorë për sasinë e ajrit,
tregues shpejtësie, termostate për
automjete, çanta për laptopë të përshtatur,
aparate kompjuterike cloud, softuerë
kompjuterike
për
lojëra,
pajisje
kompjuterike, programe kompjuterike të
shkarkueshme, aplikime të programeve
kompjuterike të shkarkueshme, publikime
elektronike të shkarkueshme, skedarë me
imazhe të shkarkueshëm, skedarë
muzikorë të shkarkueshëm, aparate
elektrike për monitorim, karta magnetike
të koduara, ndërfaqe për kompjuter,
mikroproçesorë, aparate monitorimi,
përveç atyre për qëllime mjekësore,
monitorë (pajisje kompjuterike), maus
(periferik kompjuteri), mbështetëse maus
për kompjuter, bartës të dhënash optike,
programe operative të regjistruara
kompjuterike, karta inteligjente (karta me
qark të integruar), aparatura të sigurisë së
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trafikut
hekurudhor,
fotokopjuese
(fotografike, elektrostatike, termike), rrjet
elektrik për impiantin e trajtimit të ujit,
transmetues për zbulimin e ujërave dhe
impianteve të pastrimit të ujërave, tela për
lidhje elektrike, ampermetra, aparate
matëse, aparate matëse të rrezatimit,
peshore, matës temperature, voltmetra,
aparate për matjen e prurjes së ujit,
kondensatorë për mbrojtjen e makinave
elektrike, konvertues rryme, armatura
elektrike,
kontakte
elektrike,
transformatorë të rrymës elektrike, rrjet
elektrik për gjenerimin e energjisë
elektrike, pajisje për transmetimin dhe
shpërndarjen e energjisë elektrike, njësi
terminale elektrike, transformatorë të
tensionit
elektrik,
tela
elektrike,
përforcues të energjisë elektrike, panele
kontrolli të energjisë elektrike, aparate
mbikëqyrëse të kërkesës për energji
elektrike, detektorë të humbjeve të
energjisë elektrike, terminale të energjisë
elektrike, aparat për riprodhimin e zërit,
aparat për matjen e energjisë, matës të
frekuencës, kontrollues led, module
fotovoltaike, priza, spina dhe kontakte të
tjera (lidhje elektrike), kondicionerë
energjie për gjeneratorë diellorë, matësa
të faktorit të energjisë, valvula solenoide
(çelësa elektromagnetikë), filtra për
eliminimin e mbitensionit, simulatorë të
operacionit kirurgjikal, transduktorë,
aparate furnizimi me energji pa
ndërprerje, mbrojtëse nga mbitensioni,
makina transmetimi sinjalizuese, aparate
transmetimi, këllëf për smartfon, aparate
për komunikim të dhënash, dopler
shpejtësie, aparate gps, aparat me
frekuencë të lartë, aparat transmetimi
imazhi, aparat interkomunikues, aparat
për shfaqje në shkallë të gjerë, skanerë
me lazer, aparat celular për hartëzim,
çelësa optikë, filma mbrojtës të përshtatur
për telefona inteligjentë, satelitë për
qëllime shkencore, kontrollues ekrani,
shkop për selfie, aparat mbrojtës ndaj
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valës
elektromagnetike,
ekrane
sinjalistike, telefona inteligjentë, orë
inteligjente,
sonarë,
kabllo
telekomunikimi, marrës-dhënës, ekran
video, telefona video, tuba me mikrovalë,
pajisje me frekuencë të lartë, çipe IC,
dioda lazer, pajisje komunikimi me fibra
optike, suporte për qarqe të integruar,
rregullatorë të dritës elektrike, rrjet
elektrik për ndërtesat e automatizuara,
aparate për menaxhim të energjisë për
ndërtim, sistem sigurie për ndërtim, syze
3d, pajisje paralajmëruese kundër
vjedhjes,
balancues,
lexues
kodi,
inkubatorë me temperaturë konstante,
aparat për mbledhjen dhe analizimin e të
dhënave, shenja digjitale, aparat zhytës,
jo për sporte, maska për pluhura, tapa
veshi për notues, testues vezësh, bravë
elektrike, aparat për lidhjen e elektrodave,
elektroda,
ergometra,
veshje
të
papërshkueshme nga zjarri, inkubatorë,
ndriçues ose shenja rrugore mekanike,
mbulesa magnetike, mikroproçesorë,
projektorë filmash, pedometra, kaska
mbrojtëse, vizore (instrumente matëse),
kalibra, imitues të stërvitjes sportive,
metra shirit, tuba testimi, matësa uji,
telefona celularë, aparate kontrolli të
aftësisë për ngarjen e automjeteve, njësi
qendrore përpunim, termometra, aparate
për testimin e gazit, shndërrues, matës
forme, regjistrues imazhi, përforcues
optik, instrumente survejimi, magnet
përshpejtues, aparate kontrolli kaldajash,
enë elektrolize, bobina elektromagnetike,
pompa benzine ose karburanti me
rregullim automatik, aparate kontrolli për
sistemin e parkimit, aparate elektrike.
37 ndërtim anijesh;ndërtimi i sistemeve
të
makinerive
aeronautike
dhe
hapësinore;shërbime
riparimi
dhe
mirëmbajtje të anijeve, aparate shtytëse të
anijeve si helikat kundërrotulluese,
struktura çeliku të tilla si ura, pajisje
ventilimi tunelesh, rezervuarë çeliku,
porta hidraulike, oxhaqe çeliku, sisteme
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parkimi të automatizuara, vinça të
automatizuar për transportimin dhe
manovrimin e kontejnerëve;shërbime
riparimi dhe mirëmbajtjeje të motorëve të
avionit, motorëve të flotës, të sistemeve
hapësinore, raketave;shërbime instalimi,
riparimi dhe mirëmbajtjeje të kaldajave,
turbinave me avull, turbinave me gaz,
turbinave me ujë, motorëve për përdorime
tokësore, industriale, detare, bujqësore,
motorëve për gjeneratorë, impianteve
kimike
dhe
impianteve
industriale;shërbime ndërtimi, instalimi,
riparimi dhe mirëmbajtjeje të impianteve
gjeneruese të energjisë, termocentraleve
bërthamore, sistemeve të lëvizshme të
tribunave për stadiume në shkallë të
gjerë;shërbime riparimi dhe mirëmbajtjeje
të makinerive bujqësore, makinerive të
ndërtimit, makinerive kimike, makinerive
të prodhimit të hekurit dhe çelikut,
makinerive të derdhjes me injektim të
plastikës;shërbime
riparimi
dhe
mirëmbajtjeje të pompave, ventilatorëve,
pajisjeve
të
transmetimit;shërbime
riparimi dhe mirëmbajtjeje të makinerive
të brumit dhe letrës, makinerive të
shtypshkrimit, makinerive të përpunimit
të letrës, makinerive të paketimit të
ushqimit;shërbime instalimi, riparimi dhe
mirëmbajtjeje të impianteve parandaluese
të ndotjes së ajrit, strukturave të kontrollit
mjedisor,
impianteve
të
ftohjes,
impianteve
të
kondicionimit
të
ajrit;shërbime riparimi dhe mirëmbajtjeje
të makinave metalprerëse, robotëve
industrialë,
turbokompresorëve,
kamionëve pirun, traktorëve, automjeteve
speciale;shërbime
supervizioni
të
ndërtimit dhe shërbime planifikimi të
ndërtimit;ndërtim,
rindërtim
dhe
restaurim i pronave rezidenciale, në
shitje, hoteliere, tregtare, industriale dhe
institucionale;ndërtim
veprash
publike;menaxhimi i ndërtimit të
projekteve të konstruksionit civil dhe
infrastrukturor;shërbime instalimi dhe
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riparimi e mirëmbajtjeje të aparateve të
kondicionimit të ajrit, pajisjeve elektrike,
ashensorëve,
shkallëve
lëvizëse,
trotuarëve lëvizëse, pajisjeve të ngrirjes,
pajisjeve të ngrohjes, aparateve të
ndriçimit
dhe
telefonave;shërbime
instalimi, riparimi dhe mirëmbajtjeje të
pajisjeve kompjuterike, makinerive dhe
pajisjeve të zyrës;instalimi, riparimi dhe
mirëmbajtja e projektorëve të filmit,
aparateve fotografike, telave elektrikë ose
kabllove, radiove, televizorëve, aparateve
elektronike, alarmeve të zjarrit, alarmeve
kundër vjedhjeve, pajisje matëse ose
testuese, aparateve të ndriçimit, aparateve
mjekësore,
aparateve
simuluese,
aparateve sinjalizuese dhe aparateve
elektrike të automjeteve, diagnostikim
ndërtesash, punime elektrike, punime
komunikimi elektrik;mirëmbajtja dhe
riparimi i automjeteve, lustrimi i
automjeteve, vajosja e automjeteve, lyerja
e automjeteve, larja e automjeteve,
pastrimi i automjeteve, trajtim antindryshk për automjete, stacione shërbimi
të automjeteve, dhënie me qira e
automjeteve, rikonstruksion automjetesh,
instalimi
i
pajisjeve
të
automjeteve;riparim dhe mirëmbajtje e
printerëve 3d;monitorim në distancë i
gjendjes së funksionimit të ashensorëve,
shkallëve lëvizëse dhe trotuarëve
lëvizëse;monitorimi në distancë i gjendjes
së funksionimit të kondicionimit të ajrit,
ngrohjes, hidraulikës dhe kanalizimeve
për ndërtesat;monitorimi në distancë i
gjendjes së funksionimit të pajisjeve të
ndërtesave;ofrimi i informacionit për
monitorimin në distancë të gjendjes së
funksionimit
të
pajisjeve
të
ndërtimit;monitorimi në distancë i
riparimit dhe mirëmbajtjes së makinave
bujqësore dhe ofrimi i informacionit në
lidhje me to;monitorimi në distancë i
gjendjes
së
ngarjes
së
automjeteve;monitorimi në distancë i
gjendjes së ngarkesës së automjetit dhe
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mallrave;monitorimi në distancë i
gjendjes fizike të udhëtarëve të
automjeteve;monitorimi në distancë i
gjendjes së funksionimit të uzinave dhe
impianteve;riparimi dhe mirëmbajtja e
makinave
të
përpunimit
të
metaleve;riparimi dhe mirëmbajtja e
makinerive dhe aparateve të komunikimit
elektronik;riparimi dhe mirëmbajtja e
shpërndarjes dhe makinerive të kontrollit
të energjisë elektrike;riparimi dhe
mirëmbajtja e gjeneratorëve të energjisë,
gjeneratorëve të motorëve me naftë,
gjeneratorëve
të
motorëve
me
gaz;riparimi dhe mirëmbajtja e makinave
telekomunikuese;instalimi i sistemeve të
rrjetit të komunikimit.

(210) AL/T/ 2021/238
(220) 01/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) MITSUBISHI CORPORATION
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku
Tokyo, 100-8086, JP, JP
(740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.
2/1, Tirane
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(511) 7
kaldaja me avull, tuba
kaldaje;turbina me avull, turbina me gaz
për përdorim tokësor dhe detar, turbina
uji, turbina me erë;sisteme prodhimi
energjie, makineri për çentrale të ciklit të
kombinuar, makineri për çentrale
gjeotermale, makineri për çentrale të
kogjenerimit, makineri për çentrale
eoliene; makineri për çentrale bërthamore
dhe
pajisjet
përkatëse,
aparate
dekontaminimi për përdorim në çentrale
bërthamore;motorë
për
përdorim
industrial, detar, bujqësor, pjesët dhe
aksesorët e tyre;motorë për gjeneratorë,
pjesët dhe aksesorët e tyre;motorë me
naftë, pjesët dhe aksesorët e tyre;motorët
me gaz, pjesët dhe aksesorët e
tyre;motorë me avull, motorë për avionë,
motorë për anije, injektorë për motorë,
pajisje ndezëse për motorë, valvola
motori;gjeneratorë të energjisë elektrike,
pjesët dhe aksesorët e tyre;gjeneratorë të
motorëve me naftë, pjesët dhe asesorët e
tyre;gjeneratorë të motorëve me gaz,
pjesët dhe aksesorët e tyre;motorë
elektrikë përveç atyre për automjete
tokësore;turbokompresorë, pjesët dhe
aksesorët e tyre;mekanizma shtytës të
ndryshëm nga ato për automjete
tokësore;mekanizma komandimi për
motorë me karburant dhe motorë;pompa,
pompa çentrifugale, pompa vakuumi
turbo-molekular, makineri fryrje për
komprimim, evakuim dhe transportim të
gazrave, aparat për ndarjen e gazrave me
anë të absorbimit të ndryshëm në presion,
kompresorë për kondicionerë dhe
frigoriferë, njësi kondensuese;çentrifuga
për pastrimin e vajit dhe çentrifuga të
tjera;pastrues vaji, filtër me tambur
rrotullues, filtër me kovë të pjerrët
horizontale, filtra automatik me vetëpastrim, reaktorë kimikë dhe aparatet
kimike
përkatëse;miksera;autoklavë;këmbyes
nxehtësie;grumbullues llumrash; makineri
për uzina të acidit sulfurik, makineri për
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uzina poliacetali, makineri për uzina me
nxjerrje të vazhdueshme të vajit
ushqimor, makineri për uzina për sintezën
e formalinës, makineri për uzina etileni,
makineri
për
uzina
për
qymyr
pluhur;makina
metalprerëse,
pajisje
përpunimi mekanik me pajisje kontrolli të
kompjuterizuara, instrumenta prerës,
punto, shufra shpimi, instrumenta me
karbite, forma, rotorë, makina zmerilimi,
makina frezimi;ura me rrula, vinça
mulliri,
vinça
kontejnerë,
vinça
transportues, vinça lundrues, vinça
lartësie, shkarkues, ngarkues, vinça
rrotullues, transportjerë me rripa, aparate
manovrimi
ngarkimi
dhe
shkarkimi;makineri për përpunimin e
hekurit
dhe
çelikut,
makina
petëzimi;makina
për
derdhje
plastike;vullkanizues
gomash;makina
tekstili;makineri për prodhimin dhe
përpunimin e letrës;makineri paketimi për
ushqime, makineri paketimi me vakuum,
pajisje për mbushje shishesh dhe mbushje
konservash, mbushëse shishesh, pastrues
shishesh, mbushëse kanaçesh, ngjitëse
kanaçesh;presa
për
qëllime
industriale;makina shtypshkrimi, makina
offset, makina offset uebi;makina larëse
(rroba);robotë
për
përdorime
industriale;njësi shpimi në det të hapur,
impiante prodhimi të naftës dhe gazit,
impiante
për
magazinimin
dhe
shpërndarjen e naftës;makineri ndërtimi,
eskavatorë hidraulikë, makina për
asfaltimin e rrugëve, makina për
ndërtimin e rrugëve, makina për
riciklimin e sipërfaqes së rrugëve, makina
niveluese, makina shpimi tuneli, makina
frezimi tuneli, makinë mbrojtëse, pajisje
hidraulike;freksione të ndryshme nga ato
për
automjete
tokësore;njësi
karburatorësh;transmisione,
kuti
shpejtësie, reduktorë shpejtësie përveç
atyre për automjete tokësore, konvertues
të çiftit rrotullues;susta;makina bujqësore,
mjete bujqësore pikërisht traktor, makina
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lesimi, makina plugimi, makina korrëse
dhe shirëse, makina shirëse, makina për
mbjellje;prerëse bari, kositëse bari,
tharëse
farash,
makina
zhveshëse;ashensorë, shkallë lëvizëse,
rrugica
lëvizëse,
makina
qepëse
industriale, motorë me friksion për
makina qepëse, motorë me friksion,
motorë elektrikë, gjeneratorë, pjesët dhe
aksesorët e tyre;njësi injektimi me
komandim elektronik, distributorë për
automjete motorike, bobina për ndezjen e
automjeteve, njësi karburatori me
komandim elektronik, bobinë për ndezje,
ndezës, makina për pastrimin e ujit,
gjeneratorë me turbinë me avull, motorë
me ingranazhe, pompa shtëpiake, makara,
ndezës për automjete, kuti shpërndarëse,
rregullator ajri me kontroll elektronik për
automjete;makina elektrike shkarkimi,
aparate me tufë të jonizuar, makina
kapëse cilindrike, saldues me qepje,
makina ngrohëse me induksion për gizë
dhe çelik, robot industrial për vinç, qarqe
elektronike, valvola magnetike, makina
tërheqëse pa ingranazhe, ventilatorë për
motorë dhe mjete, pompa vakuumi
rrotulluese me vaj, aeratorë, makina për
prodhimin e nxehtësisë, makina qepëse
elektrike, ndezës për motorë dhe mjete,
servomotorë për makina qepëse, eksitues
pa furça, dinamo, gjeneratorë me turbinë
hidraulike, gjeneratorë me modulim
impulsi në gjerësi, miksera shtëpiake
elektrike, lavatriçe shtëpiake, makineri
hekurosëse,
makineri
elektrike
kuzhine;filtër vaji për automjete, filtër ajri
për automjete, pistona motori. pjesë dhe
aksesorë të produkteve përkatëse të
sipërpërmendura. printerë 3D;guarnicione
unazore
[pjesë
makinerish];unaza
grasatimi [pjesë makinerish];guarnicione
për
motorë
me
djegie
të
brendshme;guarnicione prej metali për
motorët e automjeteve;guarnicione, jo
prej
metali,
për
motorët
e
automjeteve;pastruesa
elektrikë
me
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vakuum;servo
motorë;makineri
përpunimi me lazer për automatizimin e
uzinave;gjeneratorë me turbinë;dysheme
lëvizëse;gjeneratorë
të
energjisë
diellore;mekanizma për automjete;qarqe
injektimi për automjete tokësore;magnete
për automjete tokësore;makineri dhe
instrumente
për
punimin
e
metaleve;makina
metalprerëse
për
punimin
e
metaleve;makina
prerëse;instrumente
prerëse
për
makineri;koka
shpimi
[pjesë
makinerish];trapan
[pjesë
makinerish];punto
[pjesë
të
makinerive];puno
frezë
[pjesë
makinerish];brisqe
[pjesë
të
makinerive];makineri
frezimi
[për
përpunimin
e
metaleve];makineri
zmerilimi
[për
përpunimin
e
metaleve];frezë ingranazhesh [vegla
makinerie];vidjo dhe fiksues vidjosh për
përdorim
me
instrumente
prerëse;instrumente
dore
me
motorë;trapan
elektrik
[portativ];instrumente me karbit të
çimentuar [makineri];instrumente prerëse
me karbit të çimentuar;vidjo me karbit të
çimentuar;instrumente prerëse me pluhura
cbn (nitride bori kubike);instrumente
prerëse
me
diamant
për
makineri;instrumente prerëse metali me
majë diamanti;punto diamanti për
makineri;instrumente
prerëse
prej
diamanti pluhur;forma dhe matrica për
formimin e metaleve;pajisje mbajtëse për
makina metalprerëse;rubinete [makineri
metalprerëse];mandrino
[pjesë
makinerish];gurë
zmerile
[pjesë
makinerish];mandrino me nofulla [pjesë
makinerish];mbajtëse
instrumentesh
[pjesë
makinerish];shpindel
[pjesë
makinerish];makina dhe aparate formimi
të metaleve primare;makina dhe aparate
formimi të metaleve dytësore;presa
mekanike
[për
përpunimin
e
metaleve];makina farkëtimi;makina për
formimin e telit;makina dhe aparate
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minerare;makina pune për miniera;pllaka
printimi;makina
dhe
aparate
për
prodhimin e pllakave të printimit.
9 aparate kompjuterike të kontrollit
numerik, kontrollues për automatizimin e
uzinave,
instalime
elektrike
për
telekomanda të operacioneve industriale,
aparate elektrike saldimi, pika të kontaktit
elektrik, invertorë të energjisë elektrike,
lazer jo për përdorim mjekësor,
kontaktorë
magnetikë,
kontrollues
impiantesh,
kontrollues
të
programueshëm për automatizimin e
uzinave, karikues për bateri elektrike,
bateri të thata, amplifikatorë, aparate për
regjistrimin dhe/ose riprodhimin e zërit
dhe/ose imazhit dhe pjesët e tyre,
makineri lojërash video arkade, tuba me
rreze katodike, printerë video me ngjyra,
këmbyes për kompakt disqe, lexues për
kompakt disqe, lexues digjitalë audio,
pajisje shumëfishimi qarqesh digjitale,
printer digjital me ngjyra, pastrues
disqesh, ekrane digjitale, panele afishimi,
lexues dvd, regjistrues dvd, pastrues
koke, ekranë me kristale të lëngët,
projektorë me kristale të lëngët,
altoparlantë,
ekrane
projeksioni,
regjistrues, kompakt disqe të regjistruara,
disqe dhe kaseta video të regjistruara,
instrumente telekomandë, altoparlantë
stereo, marrës televiziv, kamera video,
lexues për kaseta video, përpunues për
kopje
videosh,
video
projektorë,
regjistrues video, njësia e komandimit të
frenave antirrëshqitëse për automjete,
aparate të rregullimit të shpejtësisë
automatike për automjete, radio makine,
stereo makine, ndezës cigareje për
automjete, sensorë këndorë për automjete,
bateri
elektrike
për
automjete,
shpërndarës elektrikë për automjete, njësi
komandimi elektronik të motorëve për
përdorime tokësore, industriale, detare,
bujqësore, pjesët dhe aksesorët e tyre;
njësi të kontrollit elektronik të motorëve
për gjeneratorë, pjesët dhe aksesorët e
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tyre; sensorë elektronikë të kontrollit të
sasisë së ajrit për automjete, njësi
elektronike të kontrollit të drejtimit të
asistuar të automjeteve, ndezës për
automjete, sensorë përplasjeje për
automjete, aparat
monitorimi
për
automjete, aparat navigimi, simulatorë
për drejtimin dhe kontrollin e automjetit,
sensor shpejtësie të këndit të drejtimit,
sensor akselerimi për automjete, sensor
presioni, lexues për bar kode, makina
llogaritëse, kompakt disqe, tastierë
kompjuteri,
pajisje
memorie
kompjuterike,
pajisje
periferike
kompjuterike, servera kompjuterike,
kompjuterë, aparate për përpunimin e të
dhënave, drive disqe për kompjuter,
stilolapsa elektronikë, karta me çip,
magnetike media të dhënash, karta
magnetike me kod, disqe optike, printerë
për përdorim me kompjuter, softuer
kompjuterik i regjistruar, skanera,
përpunues fjalësh, detektorë sipërfaqe
aeroporti, testues transmetimi për
automjete, detektorë rrëshqitje rrotash,
ozonizues, akselerometra, sensorë të
fushës magnetike, termostate, aparate dhe
instrumente
laboratorike,
aparate
kromatografie për përdorim laboratorik,
titrues automatik, matës lagështie,
analizues të azotit total, analizues të
halogjenit organik total, analizues të
squfurit total, analizues të klorurit të
squfurit total, kontrollues të rrymës ac,
filtra aktivë, eksitues pa furça,
kondensatorë, çelësa, çelësa qarqesh,
aparate komutimi, panel kontrolli për
termocentrale, kufizues të rrymës,
dinamometra, bobina elektrike, konektorë
elektrikë,
konvertues
elektrikë,
rregullatorë elektrikë, rele elektrike,
rezistenca elektrike, makineri elektrike
rrotullimi, çelësa elektrikë, panele të
shpërndarjes së energjisë elektrike,
transformatorë të energjisë elektrike,
siguresa, mbyllëse gazi, ora industriale,
rrufe pritëse, sistem monitorimi për
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transmetimin
dhe
shpërndarjen
e
energjisë, qendra të kontrollit të motorëve
për impiante, magnet permanent,
reaktorë, bateri sekondare, bateri diellore,
solenoidë, magnet super përçues, aparat
kontrolli mbikëqyrës, automate, panele
elektrike shpërndarëse, simulues trajnimi
për termocentrale, matësa për kilovat-orë,
antena, satelitë artificialë, panel kontrolli
për sistemin e transmisionit, aparate
lundrimi doppler, makina faks, kabllo me
fibra optike, interkome, telefona celularë,
modeme, pajisje transmetuese optike,
fibra optike, kutitë e terminaleve optike,
aparate të komutimit të paketave, aparate
radarë,
radio,
rutera,
kamera
mbikëqyrëse, pajisje me valë akustike
sipërfaqësore, aparate telefonike, printera
termikë, multipleks digjitalë me ndarje
kohe, aparate transmetimi, telefona video
për dyerë, shndërrues të frekuencës
zanore, udhëzues valësh, sensorë imazhi,
aparate imazhi infra të kuqe, detektorë
debiti me ultratinguj, sensorë me
ultratinguj, dioda, tranzistorë elektronikë,
qarqe të integruar, dioda me emetim drite,
module energjie, qarqe të printuara,
pajisje gjysmëpërçuese, tiristorë, aparate
automatizimi
ndërtesash,
aparate
muzikore automatike, kasa parash,
aparate kopjimi, ciklotronë, kostume për
zhytje, zile elektrike, kabllo elektrike,
hapëse elektrike dyerësh, hekur elektrik
për hekurosje, makineri elektrike për
shitje, alarme zjarri, fikëse zjarri, pajisje
për pika karburanti, doreza për mbrojtje
nga aksidentet, alarme sigurie për shtëpi,
jelekë shpëtimi, aparate për testimin e
materialeve,
mikroskopë,
kamera
fotografie, xham i trajtuar jo për ndërtim,
gjeneratorë për testim pulsi, aparat
radiologjik për qëllime industriale,
aparate sinjalizimi, makina me monedha,
aparate stereo, teleskopë, pajisje testimi,
kostum për zhytje, xhiroskopë, aparate
udhëzuese
inerciale,
analizues
të
regjistrimit të të dhënave, kontrollues
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elektrik për servo motorë, rrjet elektrik
për automatizimin e uzinave, ndërfaqe
njeri-makinë për automatizimin e
uzinave, sensorë të zhvendosjes të tipit
lazer, aparate të veprimeve terminale për
automatizimin e uzinave, monitorë të tipit
me prekje, sensorë shikimi për
automatizimin e uzinave, aparat me rreze
x jo për qëllime mjekësore, karikues
baterie, panele diellore për prodhimin e
energjisë elektrike, mure ekspozimi,
mbulesa veshi për kufje, kufje, modeme,
aparat për regjistrimin e zërit, disqe për
regjistrimin e zërit, aparat për riprodhimin
e zërit, aparat për transmetimin e zërit,
syze, syze dielli, sensorë të shpejtësisë
këndore, pajisje të kontrollit të jastëkëve
të ajrit për automjete, pajisjet audiovizuale për automjete, aparate elektronike
për mbledhjen e taksave të rrugëve,
sensorë përplasjeje për automjete, sensorë
të temperaturës së ajrit në hyrje, njësi
ETC në automjete, regjistrues imazhi në
automjete, aparate për vozitje motorësh,
instrumente lundrimi për automjete,
sensorë të temperaturës së vajit, sensorë
presioni, kamera për ecje mbrapa për
automjete, sensorë për sasinë e ajrit,
tregues shpejtësie, termostate për
automjete, çanta për laptopë të përshtatur,
aparate kompjuterike cloud, softuerë
kompjuterike
për
lojëra,
pajisje
kompjuterike, programe kompjuterike të
shkarkueshme, aplikime të programeve
kompjuterike të shkarkueshme, publikime
elektronike të shkarkueshme, skedarë me
imazhe të shkarkueshëm, skedarë
muzikorë të shkarkueshëm, aparate
elektrike për monitorim, karta magnetike
të koduara, ndërfaqe për kompjuter,
mikroproçesorë, aparate monitorimi,
përveç atyre për qëllime mjekësore,
monitorë (pajisje kompjuterike), maus
(periferik kompjuteri), mbështetëse maus
për kompjuter, bartës të dhënash optike,
programe operative të regjistruara
kompjuterike, karta inteligjente (karta me
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qark të integruar), aparatura të sigurisë së
trafikut
hekurudhor,
fotokopjuese
(fotografike, elektrostatike, termike), rrjet
elektrik për impiantin e trajtimit të ujit,
transmetues për zbulimin e ujërave dhe
impianteve të pastrimit të ujërave, tela për
lidhje elektrike, ampermetra, aparate
matëse, aparate matëse të rrezatimit,
peshore, matës temperature, voltmetra,
aparate për matjen e prurjes së ujit,
kondensatorë për mbrojtjen e makinave
elektrike, konvertues rryme, armatura
elektrike,
kontakte
elektrike,
transformatorë të rrymës elektrike, rrjet
elektrik për gjenerimin e energjisë
elektrike, pajisje për transmetimin dhe
shpërndarjen e energjisë elektrike, njësi
terminale elektrike, transformatorë të
tensionit
elektrik,
tela
elektrike,
përforcues të energjisë elektrike, panele
kontrolli të energjisë elektrike, aparate
mbikëqyrëse të kërkesës për energji
elektrike, detektorë të humbjeve të
energjisë elektrike, terminale të energjisë
elektrike, aparat për riprodhimin e zërit,
aparat për matjen e energjisë, matës të
frekuencës, kontrollues led, module
fotovoltaike, priza, spina dhe kontakte të
tjera (lidhje elektrike), kondicionerë
energjie për gjeneratorë diellorë, matësa
të faktorit të energjisë, valvula solenoide
(çelësa elektromagnetikë), filtra për
eliminimin e mbitensionit, simulatorë të
operacionit kirurgjikal, transduktorë,
aparate furnizimi me energji pa
ndërprerje, mbrojtëse nga mbitensioni,
makina transmetimi sinjalizuese, aparate
transmetimi, këllëf për smartfon, aparate
për komunikim të dhënash, dopler
shpejtësie, aparate gps, aparat me
frekuencë të lartë, aparat transmetimi
imazhi, aparat interkomunikues, aparat
për shfaqje në shkallë të gjerë, skanerë
me lazer, aparat celular për hartëzim,
çelësa optikë, filma mbrojtës të përshtatur
për telefona inteligjentë, satelitë për
qëllime shkencore, kontrollues ekrani,
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shkop për selfie, aparat mbrojtës ndaj
valës
elektromagnetike,
ekrane
sinjalistike, telefona inteligjentë, orë
inteligjente,
sonarë,
kabllo
telekomunikimi, marrës-dhënës, ekran
video, telefona video, tuba me mikrovalë,
pajisje me frekuencë të lartë, çipe IC,
dioda lazer, pajisje komunikimi me fibra
optike, suporte për qarqe të integruar,
rregullatorë të dritës elektrike, rrjet
elektrik për ndërtesat e automatizuara,
aparate për menaxhim të energjisë për
ndërtim, sistem sigurie për ndërtim, syze
3d, pajisje paralajmëruese kundër
vjedhjes,
balancues,
lexues
kodi,
inkubatorë me temperaturë konstante,
aparat për mbledhjen dhe analizimin e të
dhënave, shenja digjitale, aparat zhytës,
jo për sporte, maska për pluhura, tapa
veshi për notues, testues vezësh, bravë
elektrike, aparat për lidhjen e elektrodave,
elektroda,
ergometra,
veshje
të
papërshkueshme nga zjarri, inkubatorë,
ndriçues ose shenja rrugore mekanike,
mbulesa magnetike, mikroproçesorë,
projektorë filmash, pedometra, kaska
mbrojtëse, vizore (instrumente matëse),
kalibra, imitues të stërvitjes sportive,
metra shirit, tuba testimi, matësa uji,
telefona celularë, aparate kontrolli të
aftësisë për ngarjen e automjeteve, njësi
qendrore përpunim, termometra, aparate
për testimin e gazit, shndërrues, matës
forme, regjistrues imazhi, përforcues
optik, instrumente survejimi, magnet
përshpejtues, aparate kontrolli kaldajash,
enë elektrolize, bobina elektromagnetike,
pompa benzine ose karburanti me
rregullim automatik, aparate kontrolli për
sistemin e parkimit, aparate elektrike.
37 ndërtim anijesh;ndërtim i sistemeve të
makinerive
aeronautike
dhe
hapësinore;shërbime
riparimi
dhe
mirëmbajtje të anijeve, aparate shtytëse të
anijeve si helikat kundërrotulluese,
struktura çeliku të tilla si ura, pajisje
ventilimi tunelesh, rezervuarë çeliku,
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porta hidraulike, oxhaqe çeliku, sisteme
parkimi të automatizuara, vinça të
automatizuar për transportimin dhe
manovrimin e kontejnerëve;shërbime
riparimi dhe mirëmbajtjeje të motorëve të
avionit, motorëve të flotës, të sistemeve
hapësinore, raketave;shërbime instalimi,
riparimi dhe mirëmbajtjeje të kaldajave,
turbinave me avull, turbinave me gaz,
turbinave me ujë, motorëve për përdorime
tokësore, industriale, detare, bujqësore,
motorëve për gjeneratorë, impianteve
kimike
dhe
impianteve
industriale;shërbime ndërtimi, instalimi,
riparimi dhe mirëmbajtjeje të impianteve
gjeneruese të energjisë, termocentraleve
bërthamore, sistemeve të lëvizshme të
tribunave për stadiume në shkallë të
gjerë;shërbime riparimi dhe mirëmbajtjeje
të makinerive bujqësore, makinerive të
ndërtimit, makinerive kimike, makinerive
të prodhimit të hekurit dhe çelikut,
makinerive të derdhjes me injektim të
plastikës;shërbime
riparimi
dhe
mirëmbajtjeje të pompave, ventilatorëve,
pajisjeve
të
transmetimit;shërbime
riparimi dhe mirëmbajtjeje të makinerive
të brumit dhe letrës, makinerive të
shtypshkrimit, makinerive të përpunimit
të letrës, makinerive të paketimit të
ushqimit;shërbime instalimi, riparimi dhe
mirëmbajtjeje të impianteve parandaluese
të ndotjes së ajrit, strukturave të kontrollit
mjedisor,
impianteve
të
ftohjes,
impianteve
të
kondicionimit
të
ajrit;shërbime riparimi dhe mirëmbajtjeje
të makinave metalprerëse, robotëve
industrialë,
turbokompresorëve,
kamionëve pirun, traktorëve, automjeteve
speciale;shërbime
supervizioni
të
ndërtimit dhe shërbime planifikimi të
ndërtimit;ndërtim,
rindërtim
dhe
restaurim i pronave rezidenciale, në
shitje, hoteliere, tregtare, industriale dhe
institucionale;ndërtim
veprash
publike;menaxhimi i ndërtimit të
projekteve të konstruksionit civil dhe
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infrastrukturor;shërbime instalimi dhe
riparimi e mirëmbajtjeje të aparateve të
kondicionimit të ajrit, pajisjeve elektrike,
ashensorëve,
shkallëve
lëvizëse,
trotuarëve lëvizëse, pajisjeve të ngrirjes,
pajisjeve të ngrohjes, aparateve të
ndriçimit
dhe
telefonave;shërbime
instalimi, riparimi dhe mirëmbajtjeje të
pajisjeve kompjuterike, makinerive dhe
pajisjeve të zyrës;instalimi, riparimi dhe
mirëmbajtja e projektorëve të filmit,
aparateve fotografike, telave elektrikë ose
kabllove, radiove, televizorëve, aparateve
elektronike, alarmeve të zjarrit, alarmeve
kundër vjedhjeve, pajisje matëse ose
testuese, aparateve të ndriçimit, aparateve
mjekësore,
aparateve
simuluese,
aparateve sinjalizuese dhe aparateve
elektrike të automjeteve, diagnostikim
ndërtesash, punime elektrike, punime
komunikimi elektrik;mirëmbajtja dhe
riparimi i automjeteve, lustrimi i
automjeteve, vajosja e automjeteve, lyerja
e automjeteve, larja e automjeteve,
pastrimi i automjeteve, trajtim antindryshk për automjete, stacione shërbimi
të automjeteve, dhënie me qira e
automjeteve, rikonstruksion automjetesh,
instalimi
i
pajisjeve
të
automjeteve;riparim dhe mirëmbajtje e
printerëve 3d;monitorim në distancë i
gjendjes së funksionimit të ashensorëve,
shkallëve lëvizëse dhe trotuarëve
lëvizëse;monitorimi në distancë i gjendjes
së funksionimit të kondicionimit të ajrit,
ngrohjes, hidraulikës dhe kanalizimeve
për ndërtesat;monitorimi në distancë i
gjendjes së funksionimit të pajisjeve të
ndërtesave;ofrimi i informacionit për
monitorimin në distancë të gjendjes së
funksionimit
të
pajisjeve
të
ndërtimit;monitorimi në distancë i
riparimit dhe mirëmbajtjes së makinave
bujqësore dhe ofrimi i informacionit në
lidhje me to;monitorimi në distancë i
gjendjes
së
ngarjes
së
automjeteve;monitorimi në distancë i
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gjendjes së ngarkesës së automjetit dhe
mallrave;monitorimi në distancë i
gjendjes fizike të udhëtarëve të
automjeteve;monitorimi në distancë i
gjendjes së funksionimit të uzinave dhe
impianteve;riparimi dhe mirëmbajtja e
makinave
të
përpunimit
të
metaleve;riparimi dhe mirëmbajtja e
makinerive dhe aparateve të komunikimit
elektronik;riparimi dhe mirëmbajtja e
shpërndarjes dhe makinerive të kontrollit
të energjisë elektrike;riparimi dhe
mirëmbajtja e gjeneratorëve të energjisë,
gjeneratorëve të motorëve me naftë,
gjeneratorëve
të
motorëve
me
gaz;riparimi dhe mirëmbajtja e makinave
telekomunikuese;instalimi i sistemeve të
rrjetit të komunikimit.

(210) AL/T/ 2021/256
(220) 04/03/2021
(540)
NATURE’S TRUTH
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) NTTM, LLC
2120 Smithtown Avenue, Ronkonkoma,
New York 11779, USA, US
(740) Gazmir ISAKAJ
Rruga "Petro Nini Luarasi", Ndërtesa 2,
Hyrja 17, Ap28, Tiranë, Shqipëri
(511) 3 Vajra esencialë;kozmetikë.
5
Vitamina
dhe
përgatitje
vitaminash;suplemente
vitaminash;suplemente
minerale;suplemente
nutricionale;suplemente
dietike;suplemente ushqimesh;dhe shtesa
bimore
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(210) AL/T/ 2021/260
(220) 04/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Fondacioni Blegtoria & Bujqësia
Shqiptare
(591) blu; portokalli; e gjelbërt
(732)
Fondacioni "Blegtoria dhe
Bujqësia Shqiptare"
Pallat nr.1/992/Nd, Rruga "Sali Butka",
Nr.13, Tiranë, Shqipëri, AL
(740) Ina Tani
Rr."3 Krojet", kthesa e Arbanës, godina
"Lufra", Vaqarr, Tiranë
(511) 35 Ndihme ne menaxhimin e
sipermarrjeve te biznesit ose funksioneve
tregtare te nje sipermarresi tregtar ose
industrial;Sherbimet
e
reklamimit,
marketingut dhe promovimit, per
shembull, shperndarja e mostrave,
zhvillimi i koncepteve te reklamave,
shkrimi
dhe
botimi
i
teksteve
publicitare;Sherbimet e ndihmes tregtare,
per shembull, rekrutimi i personelit,
negocimi i kontratave te biznesit per te
tjeret, analiza e çmimit te kostos,
sherbimet e agjencise se importeksportit;Administrimi i programeve te
besnikerise se konsumatorit;Vleresime te
biznesit;Kerkime te biznesit;Sherbime te
ndermjetesimit te biznesit qe kane te
bejne me perputhjen e investitoreve
private te mundshem me sipermarresit qe
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kane nevoje per fonde;Konsulence per
menaxhim dhe organizim biznesi;Ndihme
per
menaxhim
biznesi;Keshillim
profesional i biznesit;Sigurimin e
informacionit te biznesit;Sherbime te
ndermjetesimit komercial;Sigurimin e
informacionit te kontaktit tregtar dhe te
biznesit;Sigurimi i informacionit dhe
keshillimit tregtar per konsumatoret ne
zgjedhjen
e
produkteve
dhe
sherbimeve;Konsulence ne lidhje me
strategjite
e
komunikimit
te
marredhenieve me publikun;Zhvillimi i
koncepteve reklamuese
44
Mbarështimi i kafshëve;
Rregullimin/perkujdesje e kafshëve;
Marrja me qira e kafshëve për qëllime
kopshtarie; Marrja me qira e pajisjeve
bujqësore;
Rregullimi/perkujdesje
i
luleve; Kopshtari; Shërbime të kontrollit
të dëmtuesve për bujqësi, akuakulturë,
hortikulturë dhe pylltari; Shërbime të
shendetit të bimëve.

(210) AL/T/ 2021/297
(220) 16/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) DHËRMI
(591) jeshile e ftohtë; ngjyra romance
0e322d; f6f3eb
(732) COAST TO COAST

Buletini i Pronësisë Industriale

DHËRMI, VLORË. ALBANIA., AL
(740) ERDI KUKA
Rr. Ibrahim Rugova, Pall.Kontakt, Mbi
''Union Bank'', kt.2, Tirane
(511) 43 Shërbime për sigurimin e
ushqimit dhe pijeve; akomodimi i
përkohshëm.

(210) AL/T/ 2021/307
(220) 16/03/2021
(540)
IL BUONO DEL PAESE PER TE, IL
MEGLIO DELLA TRADIZIONE
REGIONALE ITALIANA
(551) Marke fjale
(554)
Marke
individuale/certifikuese/kolektive
(300) 302020000119690 30/12/2020 IT
(526
)
IL
MEGLIO
DELLA
TRADIZIONE
REGIONALE
ITALIANA
(591)
(732)
CONAD – CONSORZIO
NAZIONALE
DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD
Via Michelino, 59 – 40127 Bologna,
ITALY, IT
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë,
1019
(511) 16 Leter, karton; Leter shkrimi;
Materiale te shtypura, libra, revista;
Katalogje; Revista; gazeta, Fletepalosje;
Fletushka; Manuale (doracake); Buletine;
Letra me personazhe; Albume per
koleksionimin e letrave me personazhe;
Materiale udhezuese dhe mesimore
(perveç aparateve); Artikuj shkrimi;
Ditare; Axhenda; postera letre ose
kartoni; Postera; Postera reklamues;
Broshura; Çanta letre dhe materiale
paketimi.
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35
Reklama; Administrimi dhe
menaxhim i biznesit; Funksione zyre,
marketing; Analize dhe kerkim tregu;
Marketing
industrial;
Marketing
promocional; Sherbime te marketingut
industrial; Sherbime marketingu dhe
promocionale; Aktivitete promocionale;
Sherbime ne lidhje me aktivitete per
promovimin e produkteve; Pergatitja e
materialeve
dhe
aktiviteteve
promocionale per te trete; Sherbime
publicitare; Dhenia me qira e ambjenteve
dhe materialeve reklamuese; Ofrimi i
sherbimeve te konsulences te marketingut
dhe
reklamimit;
Shperndarja
e
fletushkave.
38 Sherbime ne internet, perkatesisht
transmetimi elektronik i permbajtjes te
marra nga librat, produktet tipografike
dhe materialet e shtypura, te aksesueshme
permes rrjeteve te telekomunikacionit,
perfshire formen e podkasteve; Sherbime
online,
perkatesisht
transmetimi
elektronik i lajmeve dhe informacioneve,
perpilimi i teksteve, vizatimeve dhe
imazheve me ane te rrjeteve te
telekomunikacionit;
Sherbimet
e
informacionit te ofruara permes rrjeteve
telematike
(perfshire
internetin),
perkatesisht transmetimi i lajmeve,
mesazheve, te dhenave, imazheve dhe
dokumenteve; Sherbimet te ofrimit te
rrjetit telematik, perkatesisht sigurimi i
aksesit ne informacionin e arritshem ne
rrjetet telematike (perfshire internetin);
Sigurimi i forumeve elektronike dhe
dhomave te bisedave ne rrjetet telematike
(perfshire internetin); Transmetimi i
prezantimeve ne ekran nga kompjuteri
dhe televizioni; Transmetimi televiziv,
kabllor dhe radio, perfshire lojerat audio;
Mundesimi i aksesit ne mediat udhezuese
dhe arsimore ne internet, ne veçanti
njesite
arsimore
multimediale;
Mundesimi i aksesit ne programet
kompjuterike/softuer
dhe
media
mesimore (te shkarkueshme) te ofruara ne

Buletini i Pronësisë Industriale

rrjetet telematike (perfshire internetin);
Leasing e kohes se hyrjes ne bazen e te
dhenave kompjuterike; Mundesimi i
hyrjes ne bazat e te dhenave ne rrjetet
kompjuterike.

(210) AL/T/ 2021/308
(220) 16/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 302020000119711 30/12/2020 IT
(526
)
IL
MEGLIO
DELLA
TRADIZIONE
REGIONALE
ITALIANA
(591)
(732)
CONAD – CONSORZIO
NAZIONALE
DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD
Via Michelino, 59 – 40127 Bologna,
ITALY, IT
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë,
1019
(511) 16 Leter, karton; Leter shkrimi;
Materiale te shtypura, libra, revista;
Katalogje; Revista; gazeta, Fletepalosje;
Fletushka; Manuale (doracake); Buletine;
Letra me personazhe; Albume per
koleksionimin e letrave me personazhe;
Materiale udhezuese dhe mesimore
(perveç aparateve); Artikuj shkrimi;
Ditare; Axhenda; postera letre ose
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kartoni; Postera; Postera reklamues;
Broshura; Çanta letre dhe materiale
paketimi.
35
Reklama; Administrimi dhe
menaxhim i biznesit; Funksione zyre,
marketing; Analize dhe kerkim tregu;
Marketing
industrial;
Marketing
promocional; Sherbime te marketingut
industrial; Sherbime marketingu dhe
promocionale; Aktivitete promocionale;
Sherbime ne lidhje me aktivitete per
promovimin e produkteve; Pergatitja e
materialeve
dhe
aktiviteteve
promocionale per te trete; Sherbime
publicitare; Dhenia me qira e ambjenteve
dhe materialeve reklamuese; Ofrimi i
sherbimeve te konsulences te marketingut
dhe
reklamimit;
Shperndarja
e
fletushkave.
38 Sherbime ne internet, perkatesisht
transmetimi elektronik i permbajtjes te
marra nga librat, produktet tipografike
dhe materialet e shtypura, te aksesueshme
permes rrjeteve te telekomunikacionit,
perfshire formen e podkasteve; Sherbime
online,
perkatesisht
transmetimi
elektronik i lajmeve dhe informacioneve,
perpilimi i teksteve, vizatimeve dhe
imazheve me ane te rrjeteve te
telekomunikacionit;
Sherbimet
e
informacionit te ofruara permes rrjeteve
telematike
(perfshire
internetin),
perkatesisht transmetimi i lajmeve,
mesazheve, te dhenave, imazheve dhe
dokumenteve; Sherbimet te ofrimit te
rrjetit telematik, perkatesisht sigurimi i
aksesit ne informacionin e arritshem ne
rrjetet telematike (perfshire internetin);
Sigurimi i forumeve elektronike dhe
dhomave te bisedave ne rrjetet telematike
(perfshire internetin); Transmetimi i
prezantimeve ne ekran nga kompjuteri
dhe televizioni; Transmetimi televiziv,
kabllor dhe radio, perfshire lojerat audio;
Mundesimi i aksesit ne mediat udhezuese
dhe arsimore ne internet, ne veçanti
njesite
arsimore
multimediale;
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Mundesimi i aksesit ne programet
kompjuterike/softuer
dhe
media
mesimore (te shkarkueshme) te ofruara ne
rrjetet telematike (perfshire internetin);
Leasing e kohes se hyrjes ne bazen e te
dhenave kompjuterike; Mundesimi i
hyrjes ne bazat e te dhenave ne rrjetet
kompjuterike.

(210) AL/T/ 2021/326
(220) 19/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) BEAUTY
(591) e zezë
(732) AMI'S BEAUTY
Njesia Bashkiake nr 5,Bulevardi Bajram
Curri,Pallati nr 8,kati pare. , AL
(740) ENTELA KOSTURI
Njesia Bashkiake nr 5,Bulevardi Bajram
Curri,Pallati nr 8,kati pare.
(511) 35 Sherbim shitje me shumice ose
pakice per produkte kozmetike: Kremra
fytyre, Shampo, Skin food, Veshje
44 Sherbime te sallonit te bukurise:
Parukeri, Make up, Manikyr/Pedikyr,
Estetike

(210) AL/T/ 2021/327
(220) 19/03/2021
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(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë
(732) Sabina Rakipi
Rruga Frederik Shiroka pall. G-10xt
shkalla 1, ap. 5, Tirane, AL
(740) Sabina Rakipi
Rruga Frederik Shiroka pall. G-10xt
shkalla 1, ap. 5, Tirane
(511) 25 Veshje per burra dhe gra,
perkatesisht
xhaketat,
kostume,
pantallona, xhins, pullovra, bluza me
menge te gjata, bluza me menge te
shkurtra, pantallona te shkurtra, kemisha,
fustane, funde, qafore, corape, rripa,
kapele, doreza, kepuce, cizme dhe atlete

(210) AL/T/ 2021/331
(220) 23/03/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Showtime Networks Inc.
1633 Broadway, New York, New York
10019, US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 42 Ofrimi i një faqe në internet që
përmban teknologjine që u mundëson
përdoruesve të kenë qasje në shërbimet e
abonimit të bazuara në internet që
përmbajnë softuer jo të shkarkueshëm për
të hyrë, për të shkarkuar, për të
përzgjedhur, dhe për të parë filma
kinematografike, filma dhe programe
televizive dhe multimediale; shërbime
kompjuterike, domethënë, ofrimi i një
faqeje interneti ndërvepruese që përmban
teknologji që i lejon përdoruesve të kenë
qasje në një bazë të dhënash të serialeve
televizive,
filmave,
personaliteteve,
pamjeve paraprake, përmbledhjeve të
filmave, lajmeve dhe informacioneve të
tjera të ngjashme; ofrimi i faqes në
internet që përmban një motor kërkimi
për shfaqjet dhe episodet e serive
argëtuese; krijimi i indekseve të
informacionit online për të tjerët përmes
një rrjeti kompjuterik global dhe përmes
pajisjeve të komunikimit celular.

(210) AL/T/ 2021/332
(220) 23/03/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhe; e zeze
(732) Showtime Networks Inc.
1633 Broadway, New York, New York
10019, US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511)
38
Shërbime
të
telekomunikacionit, domethënë, shërbime
të televizionit kabllor, radios kabllore dhe
shërbime të transmetimit satelitor;
shërbime të transmetimit, domethënë, të
transmetimit audio, radio kabllor, të
televizionit kabllor, radio, të pajtimit
televiziv, dhe të transmetimit video dhe
televiziv; shërbime të transmetimit në
internet; transmetimi dhe shpërndarja e
audiove elektronike dhe digjitale, e
videove, grafikëve, teksteve, sinjaleve,
mesazheve, lajmeve, të dhënave dhe e
informacionit përmes rrjeteve globale
kompjuterike, pajisjeve të komunikimit
elektronik dhe digjital të lëvizshme dhe
pa tel; shërbime të transmetimit televiziv;
transmetimi i programeve argëtuese dhe
sportive; transmetimi i audiove dhe
videove përmes internetit që përmbajnë
programe televizive dhe multimediale;
shërbime të transmetimit, domethënë,
transmetimi elektronik dhe ndërveprues i
audios digjitale të shkarkuar e shpërndarë,
zërit, të dhënave, imazheve, videove,
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grafikëve, domethënë, i fotografive,
teksteve të dhëna përmes mediave të
televizionit, kabllor, satelitor dhe me brez
të gjerë; shërbime të komunikimit;
transmetimi i audios dhe videos përmes
internetit duke shfaqur videoklipe;
shërbime
komunikimi; transmetimi
elektronik dhe ndërveprues i audios
digjitale të shpërndarë, zërit, të dhënave,
imazheve, videove, grafikëve digjital,
përkatësisht i fotografive, teksteve përmes
internetit; shërbime të komunikimit;
transmetimi elektronik dhe ndërveprues i
shpërndarjes së audios, zërit, të dhënave,
imazheve, videove, grafikëve digjital,
domethënë i fotografive, teksteve përmes
pajisjeve të komunikimit të lëvizshëm
dhe pa tel, domethënë, përmes celularëve,
kompjuterave tablet dhe kompjuterave
laptopë, dhe rrjetit të telefonisë celulare;
shërbime të komunikimit.

(210) AL/T/ 2021/333
(220) 23/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhe; e zeze.
(732) Showtime Networks Inc.
1633 Broadway, New York, New York
10019, US
(740) Vjollca SHOMO
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Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 9 DVD të regjistruara paraprakisht
dhe skedarë dhe regjistrime audio, vizuale
dhe audiovizuale të shkarkueshme,
argëtim me karakteristika multimediale
dhe programe dhe përmbajtje dhe softuer
aplikacioni kompjuterik për televizion
ndërveprues, për shpërndarjen në kohë
reale të transmetimit televiziv dhe të
përmbajtjes
multimediale
dhe
të
informacionit,
dhe
për
lojërat
ndërvepruese dhe/ose për konkurse;
softuer aplikacioni kompjuterik, për tu
shpërndarë tek, dhe për tu përdorur nga,
shikuesit e një kanali televiziv digjital për
shikimin dhe për blerjen e mallrave dhe
shërbimeve;
pajisje
kompjuterike
(hardware);
pajisje
periferike
kompjuterike; softuer kompjuterik për
televizion
ndërveprues
dhe
për
programim
multimedial,
të
personalizuara, dhe për manualet
shoqëruese të shpërndara me to; softuer
kompjuterik për përdorim në gjenerimin,
shfaqjen dhe përpunimin e mediave
vizuale, imazheve grafike, fotografive,
ilustrimeve,
animacionit
digjital,
videoklipeve, pamjeve filmike dhe të
dhënave
audio;
media
digjitale,
domethënë, disqe video digjitale, disqe të
gjithanshme digjitale, regjistrime audio
dhe video të shkarkueshme, DVD dhe
disqe digjitale me qartësi të lartë që
shfaqin seri televizive dhe multimediale
dhe filma në fushat e dramës, aksionit,
komedisë, realitetit, aventurës, të
siguruara përmes një shërbimi video sipas
kërkesës.

(210) AL/T/ 2021/334
(220) 23/03/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Showtime Networks Inc.
1633 Broadway, New York, New York
10019, US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 41 Shërbime argëtimi të natyrës së
prodhimit dhe shpërndarjes së filmave,
komedive, shfaqjeve muzikore, serive
televizive dhe multimediale të tipit reality
dhe dramatike, dokumentarëve; ofrimi i
programeve dhe i përmbajtjeve argëtuese,
domethënë, i programeve televizive dhe
multimediale, filmave, klipeve, grafikëve
dhe informacionit në fushat e komedisë,
dramës, aksionit, varieteteve, aventurës,
sporteve, shfaqjeve muzikore, ngjarjeve
aktuale dhe lajmeve argëtuese dhe
dokumentarëve përmes mediave të
televizionit, kabllore, satelitore, me brez
të gjerë dhe përmes internetit, rrjeteve të
komunikimit
elektronik,
rrjeteve
kompjuterike dhe rrjeteve të komunikimit
pa tel, domethënë, përmes celularëve,
kompjuterave tablet dhe kompjuterave
laptopë, dhe rrjeteve të telefonisë
celulare; shërbime argëtimi, domethënë,
ofrimi i përdorimit të përkohshëm të
lojërave ndërvepruese që nuk shkarkohen;
ofrimi i një faqeje në internet që paraqet
prezantime fotografike, audio dhe video
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informuese,
jo
të
shkarkueshme,
informative në fushën e argëtimit dhe të
aktiviteteve ndërvepruese në ekran në
kohë reale për shikuesit e televizionit dhe
të multimedias, domethënë, kryerja e
sondazheve të krijuara nga përdoruesit,
shkrirja me faqet e tjera të rrjeteve sociale
dhe me faqet e personave të famshëm,
videot, fotot dhe faktet; shërbime të
argëtimit ndërveprues, duke ofruar
programe televizive dhe multimedia të
personalizuara; ofrimi i një udhëzuesi në
internet dhe në ekran për programet
televizive dhe multimediale ndërvepruese
dhe të personalizuara.

(210) AL/T/ 2021/345
(220) 29/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Silver & Watches; LUXURY BOX
(591) e zezë; e bardhë; rozë (pink)
(732) Esmeralda Çela
Bulevardi Bajram Curri, pallati i ri, kati
bodrum, zona kadastrale nr. 8270, me nr.
Pasurie 3/4+4-B3, Tirane – Shqiperi., AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.
(511) 14
unaza [stoli] / unaza
[bizhuteri]; stoli / bizhuteri; vathë; orë
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dore; orë alarmi; lidhjeve prej metali të
çmuar; amuleta [stoli] / amuleta
[bizhuteri]; spiranca [orë dhe orë pune];
simbole prej metali të çmuar; rruaza për
të bërë stoli / rruaza për të bërë bizhuteri;
kuti prej metali të çmuar; rrathë [stoli] /
rrathë [bizhuteri]; rrathë të bërë prej
tekstili të qëndisur [stoli] / rrathë të bërë
prej tekstili të qëndisur [bizhuteri];
karfica zbukurimi [stoli] / karfica
zbukurimi [bizhuteri]; buste prej metali të
çmuar; zinxhirë [stoli] / zinxhirë
[bizhuteri]; kapëse për stoli / kapëse për
bizhuteri; orët; orë dhe orë elektrike; orët
e sahatit; kryqëzime si stoli / kryqëzime si
bizhuteri; kryqëzime prej metali të çmuar,
përveç stoli / kryqëzime prej metali të
çmuar, përveç bizhuterive; lidhje
manshetash; diamante; figura prej metali
të çmuar / statuja prej metali të çmuar;
fije ari [stoli] / fije ari [bizhuteri]; ari, i
papërpunuar ose i rrahur; stoli prej
fildishi / bizhuteri prej fildishi; kuti stoli /
kuti bizhuterish; sharme bizhuterish /
sharma për stoli / sharma për bizhuteri /
bukuri bizhuterish; stoli prej qelibari të
verdhë / bizhuteri prej qelibari të verdhë;
unaza çelësash [unaza të ndara me
xhingël ose fob dekorativ] / zinxhirë
çelësash [unaza të ndara me xhingël ose
fob dekorativ]; gjerdanë [stoli] / gjerdanë
[bizhuteri]; perlat [stoli] / perlat
[bizhuteri]; metale të çmuar, të
papërpunuar ose gjysëm të punuar; Gure
te Cmuar; gurë gjysëm të çmuar; fije
argjendi [stoli] / fije argjendi [bizhuteri];
statuja prej metali të çmuar; kapëse
lidhëse; breza / rripa për orë dore / shirita
për orë; orë; vepra arti prej metali të
çmuar.
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne
dyqan dhe nepermjet internetit te
produkteve: Aksesore te ndryshem,
aksesore prej metali te cmuar, produkte
bizhuterie si unaza per meshkuj dhe
femra, varese per meshkuj dhe femra,
byzylyke per femra dhe meshkuj, butona,
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produkte per dekorime ambjentesh te
brendshme dhe te jashtme, produkte per
suvenire, ora dore per femra dhe meshkuj,
ora murale;sigurimi i një tregu në internet
për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve;promovimi i shitjeve për të
tjerët;prezantimi i mallrave në media
komunikimi, për qëllime të shitjes me
pakicë;marketing;demonstrim
i
mallrave;asistencë
për
menaxhim
komercial apo industrial;shpërndarja e
mostrave;reklamimi
/
publiciteti;marredheniet
me
publikun;organizimi i ekspozitave për
qëllime
komerciale
ose
reklamuese;shërbime të ndërmjetësimit
komercial;shërbimet e paraqitjes për
qëllime reklamimi;organizimi i panaireve
tregtare për qëllime komerciale ose
reklamimi;reklamimi në internet në një
rrjet kompjuterik;shërbime prokurimi për
të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve
për biznese të tjera];informacion tregtar
dhe këshilla për konsumatorët në
zgjedhjen
e
produkteve
dhe
shërbimeve;marrja me qira e stendave të
shitjes;optimizimi i motorëve të kërkimit
për promovimin e shitjeve;negocimi dhe
përfundimi i transaksioneve tregtare për
palët e treta;hartimi i materialeve
reklamuese;promovimi i mallrave dhe
shërbimeve përmes sponsorizimit të
ngjarjeve sportive.

(210) AL/T/ 2021/350
(220) 08/04/2021
(540)
KLADEL
(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Adela Krriku
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Tirane Kashar YZBERISH Rruga Loni
Ligori, Kompleksi ILad Pall 216 Shk.4
Ap 25, AL
(740) ADELA KRRIKU
ABAZ ERMENJI 03920012; Nd. 68; H.
23; Ap. 25; KASHAR YZBERISHT
(511) 3 Kozmetike;kremra kozmetike për
kujdesin e lëkurës;ekstrakte bimore për
qëllime kozmetike;vajra esencialë
5 Produkte farmaceutike;
suplemente dietike;suplemente sportive
35 Reklamim, Shërbime Biznesi dhe
Sherbime te shitje me shumice ose pakice
te produkteve ne fushen kozmetike dhe
farmaceutike;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;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/ 2021/353
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(220) 31/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) PARZMORE
(591) e verdhë; e zezë; e kuqe; gri
(732) EXD SH.P.K
Gjirokaster,
Tepelene,
Lagjia
''M.Matohiti'', nr.8, pranë Filialit ''
Tepelena Union'', AL
(740) Aleksandra Meçaj
Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare,
Shk.5, Ap.70/4, Tirane
(511) 5 Pelena për të rritur, pelena në
formë mbathjesh për të rritur, pelena në
formë mbathjesh.

(210) AL/T/ 2021/360
(220) 02/04/2021
(540)
VERTUS BLUE COAST
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) DEMART
TIRANE, AUTOSTRADA TR-DR, KM
12, NE KRAH TE CITYPARK , AL
(740) ANISA CANE
TIRANE, AUTOSTRADA TR-DR,KM
12, NE KRAH TE CITYPARK
(511) 41
Edukim, trajnim, argetim,
veprimtari
sportive
dhe
kulturore;sherbime argetimi, sherbime te
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klubit shendetesor (trajnim shendetesor
dhe fitness)
43 Sherbime per ofrimin e ushqimit dhe
pijeve,
akomodim
i
perkohshem,
sherbime kafeneje, sherbim bar, sherbim
snack bar, marrje me qera per akomodim
te perkohshem, sherbimet e pritjes per
akomodimin e perkohshem.

(210) AL/T/ 2021/391
(220) 08/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Bojeqielli; Blu e erret; Bardhe
(732) CFO PHARMA
Tirane Kashar MEZEZ Mezez, Rruga
Pavaresia, Ndertesa 1, AL
(740) Kliton Stefani
Rr. Kavajes, Nr. 75/1, Tirane
(511) 5
Preparate farmaceutike,
mjekësore dhe veterinare

(210) AL/T/ 2021/398
(220) 08/04/2021
(540)
WONDERBITES
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
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(300)
(526 )
(591)
(732) Eagle Heads Group shpk
Tirane, Kompleksi Kika 2, Rruga Tish
Daija, Kati perdhe, Godina 1C-9, AL
(740) Olgerta Vezuli
Tirane, Kompleksi Kika 2, Rruga Tish
Daija, Kati perdhe, Godina 1C-9
(511) 42
dizenjimi dhe zhvillimi i
harduerit
dhe
softuerit
kompjuterik;softueri
si
shërbim
(SaaS);platforma
si
shërbim
(PaaS);dizenjimi i softuerit dhe sistemeve
kompjuterike;shërbim aplikacion softueri
43 sherbime bari; sherbim restoranti;
vetesherbim restoranti; sherbim mence;
shperndarje ushqimi; shperndarje pije;
dekorim ushqimi; sherbime ushqimi;
përgatitja e ushqimit dhe pijeve për
konsum

(210) AL/T/ 2021/401
(220) 09/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Salad Fresh Tasty Healthy
(591) E bardhe; e zeze; jeshile.
(732) Redjan Mataj
Rruga Medar Shtylla, z.Kadastrale
Nr.8270,
Nr.Pasuries
8/329+1-N11,
Tirane, AL
(740) NDRIÇIM SELBA
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Rr. Haxhi H. Dalliu, Pall. 8, Shk. 2, Kati
4, Ap. 8, Tirane
(511) 32 pije jo-alkoolike aloe vera ;
aperitivë jo-alkoolikë ; përgatitje për të
bërë pije; musht jo-alkoolik; kokteje joalkoolike; esenca për prodhimin e pijeve;
lëngje frutash / lëng frutash; nektarë
frutash jo-alkoolikë; limonata; pije
joalkoolike;
ekstrakte
frutash
joalkoolike; pije me lëng frutash joalkoolike; sherbet [pije] / sorbeta [pije] ;
smoothie ; shurupe për pije; shurupe për
limonadë ; lëng domate [pije]; lëngje
perimesh [pije]

(210) AL/T/ 2021/408
(220) 09/04/2021
(540)
lil HYBRID
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 4020180116191 21/08/2018 KR
(526 )
(591)
(732) KT& G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu Daejeon,
Republika e Korese, KR
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane
(511) 34
Cigare;duhan;artikuj për
duhanin
dhe
duhanpirësit;produkte
zëvendësuese të duhanit;puro; kuti
hermetike për ruajtjen e lagështisë së
duhanit;prerëse
purosh;tavlla
për
duhanpirësit; artikuj për duhanpirësit
(përfshirë çakmak për duhanpirësit);

(210) AL/T/ 2021/419
(220) 14/04/2021
(540)
Menorelax HF
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(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Srbija,
SERBI, RS
(740) Irma Cami
Rr. "Besim Alla", Pall. "Dilo' shk.2,
Ap.25, Yzberisht,Tiranë
(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) AL/T/ 2021/426
(220) 15/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E verdhë; gurkali
(732) PASTICERI VITORIA 2003
Durres Durres DURRES Lagjia 3, Rruga
H.Troplini, Pallati përballë Raiffeisen
Bank, AL
(740) Lavdije Spaneshi
Durres Durres DURRES Lagjia 3, Rruga
H.Troplini, Pallati përballë Raiffeisen
Bank
(511) 30 Produkte pasticerie:Embelsira.
43 Sherbime Bar, Sherbim Kafeterie.

(210) AL/T/ 2021/437
(220) 20/04/2021
(540)
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BANA KING
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ZICO SHA
Rruga Nacionale Tirane – Durres km 7,
prane ures se Beshirit , Vaqarr, 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) 1
Kimikate për përdorim në
industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në
bujqësi, kopshtari dhe pylltari; rrëshira
artificiale të papërpunuara, plastikë të
papërpunuar; përbërje për shuarjen e
zjarrit dhe parandalimin e zjarrit;
përgatitje për kalitje dhe bashkim;
substanca për rrezitjen e lëkurave dhe
gëzofëve të kafshëve; ngjitës për
përdorim në industri; stuko dhe ngjites te
tjere mbushëse; përzierje plehrash, plehra
organike, plehera fekondues; përgatitjet
biologjike për përdorim në industri dhe
shkencë.
2 Bojra, llaqe, vernik; ruajtës kundër
ndryshkut dhe kundër dëmtimit të drurit;
ngjyrues, boje; bojëra për shtypje
(printim), shënjime dhe gdhendje; rrëshira
natyrore të papërpunuara; fletë metalike
dhe ne forme pluhuri për përdorim në
pikturë, dekorim, shtypje(printim) dhe
art.
3 Preparate kozmetike dhe higjienike jomjekësore;
pastë
dhëmbësh/pluhur
dhëmbësh jo mjekësore; parfumeri, vajra
esencialë; përgatitje zbardhuese dhe
substanca të tjera për përdorim
lavanderie; përgatitje pastrimi, lustrimi,
ferkimi dhe gërryes.
4 Vajra dhe yndyrna (graso) industriale,
dyllë; lubrifikantë; përbërje thithëse,
lagështuese dhe kompozime lidhëse;
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karburantet dhe ndriçuesit; qirinj dhe
fitila për ndriçim.
5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe
veterinare; preparate sanitare për qëllime
mjekësore; ushqim dietik dhe substanca
të adaptuara për përdorim mjekësor ose
veterinar, ushqim për foshnje; shtesa
dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët;
suva(allci),
materiale
për
veshje
(fashatim); material për ndalimin e
dhëmbëve, dyllë dhëmbësh; dezinfektues;
përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve;
fungicide, herbicide.
6 Metalet e zakonshëm dhe lidhjet e tyre,
xeherore; materiale metalike për ndërtim
dhe
konstruksione;
ndërtesa
të
transportueshme prej metali; kabllo dhe
tela joelektrik nga metale të zakonshëm;
sende të vogla të pajisjeve metalike;
kontejnerë metalikë për ruajtje ose
transport; kasaforta.
7 Makineri, mjete makinerie, mjete që
punojnë me energji elektrike; motorë dhe
mekanizma motorik, përveç automjeteve
tokësore; bashkuesit e makinës dhe
përbërësit
e
transmetimit,
përveç
automjeteve tokësore; mjete bujqësore,
përveç mjeteve të dorës që operohen
(perdoren) me dorë; inkubatorë për vezë;
makinat automatike të shitjes.
8 Vegla dhe mjete dore, të operuara me
dorë; takëme; krahët anësorë, përveç
armëve të zjarrit; brisqe.
9 Aparate dhe instrumente shkencorë,
kërkimorë, lundrues, rilevues, fotografik,
kinematografik,
audioviziv,
optik,
peshues, matës, sinjalizues, detektues,
testues,
inspektues,
aparate
dhe
instrumente
për
shpëtim-jete
dhe
mësimdhënie; aparate dhe instrumente
për drejtimin, ndërrimin, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollimin
e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë
elektrike; aparate dhe instrumente për
regjistrimin, transmetimin, riprodhimin
ose përpunimin e zërit, imazheve ose të
dhënave; media të regjistruara dhe të
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shkarkueshme, softuere kompjuterike,
media bosh te regjistrimit dhe ruajtjes
dixhitale ose analoge; mekanizmat për
aparatet që operojnë me monedhë; arka,
pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje
periferike
kompjuterike;
kostume
zhytjeje, maska zhytësish, tapa veshi për
zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe
notarë, doreza për zhytës, aparate për
frymëmarrje për not nën ujë; aparate për
shuarjen e zjarrit.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjikale,
mjekësore, dentare dhe veterinare;
gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë;
artikuj ortopedikë; materiale për qepje;
pajisje terapeutike dhe ndihmëse të
përshtatura për personat me aftësi të
kufizuara; aparate për masazh; aparate,
pajisje dhe artikuj për foshnje në gji;
aparate, pajisje dhe artikuj të aktivitetit
seksual.
11 Aparate dhe instalime për ndriçim,
ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim,
tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe
qëllime sanitare.
12 Automjete; aparate për lëvizje nga
toka, ajri ose uji.
13 Armë zjarri; municione dhe predha;
lëndë plasëse; fishekzjarre.
14 Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre;
bizhuteri, gurë të çmuar dhe gjysëm të
çmuar; instrumente horologjike dhe
kronometrike.
15 Vegla muzikore; mbajtëse muzikë dhe
mbështetëse për instrumentet muzikore;
shkopinjtë e dirigjentëve.
16
Letër dhe karton; materiale të
shtypura (printuera); material për lidhjen
e librave; fotografi; artikuj shkrimi dhe
artikuj te nevojshme per zyra, përveç
mobiljeve; ngjitës (adezive) për artikuj
shkrimi ose per qellime shtëpiake;
materiale vizatimi dhe materiale per
artistë; penelë; materiale udhëzuese dhe
mësimore; fletë plastike, flete te holla dhe
çanta për mbështjellje dhe paketim; lloje
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te printerave, blloqet e shtypjes (printimi,
shtypshkrimi).
17 Gome e papërpunuar dhe gjysëm e
përpunuar, gutta-perka (substancë e
ashpër elastike nga lateksi),gomë, asbest,
mikë dhe zëvendësues për të gjitha këto
materiale;plastikë dhe rrëshirë në formë të
ekstruduar
për
përdorim
në
prodhim;materiale paketimi, mbushjeje
dhe izolimi;tuba, tuba fleksibël dhe tuba
gome, jo prej metali.
18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurat
dhe lëkurët e kafshëve; bagazhet dhe
çantat për bartje (çanta qe perdoren
kryeshisht per te mbajtur me vete
produkte dhe mallrat e ndryshem);
ombrellë dhe çadra; shkopinj për
ecje(bastun); kamxhikë, parzmore dhe
shalë; jakë (kollare), zinxhirë dhe veshje
për kafshët.
19 Materiale, jo prej metali, për ndërtim
dhe konstruksione; tuba të ngurtë, jo prej
metali, për ndërtim; asphalt, zift, katran
dhe bitum; ndërtesa të transportueshme,
jo prej metali; monumente, jo prej metali.
20 Mobilje, pasqyra, korniza fotografish;
kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose
transport; kocka, brirë, substance elastike
me brirë që gjendet tek balenat
(whalebone) ose sedef të papërpunuara
ose gjysëm të përpunuara; guaska;
meerschaum (argjile e bardhë); qelibar i
verdhë.
21 Enë dhe mjete shtëpiake ose kuzhine;
enë gatimi dhe takeme, 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 xhamave të ndërtimit; enë
qelqi, porcelani dhe enë prej argjile
(balte).
22 Litarë dhe fije; rrjeta; cadra edhe
pelhura te gomuara; tenda të materialeve
tekstile ose sintetike; vela; thasë për
transportimin dhe ruajtjen e materialeve
me shumicë; mbushje, jastëk dhe
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materiale mbushëse, përveç letrës,
kartonit, gomës ose plastikës; materiale
tekstili fibroze (fijor) të papërpunuara dhe
zëvendësuesit e tyre.
23 Pe dhe fije që përdoren në qepje ose
endje tekstilesh.
24
Tekstile edhe zvendesime per
tekstilet; pelhura per perdorim shtepiak;
perde prej tekstili ose plastike.
25 Veshje (rroba), veshje të këmbës,
veshje koke.
26
Dantella, gersheta dhe qëndisje,
shirita dhe harqe flokësh; butona, grepa,
kunja dhe gjilpëra; lule artificiale;
zbukurime flokësh; flokë të rremë.
27 Qilima, sixhade, rrogoz dhe shtroje,
linoleum dhe materiale të tjera për
mbulimin e dyshemeve ekzistuese; varëse
muri, jo prej tekstili.
28 Lojëra, lodra; aparate për video lojera;
artikuj
gjimnastikor
dhe
sportiv;
zbukurime për pemët e Krishtlindjeve.
29 Mish, peshk, shpendë dhe kafshë
gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime
të konservuara, të ngrira, të thata dhe të
gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë;
qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte
të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna
për ushqim.
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;
oriz, makarona dhe petë; miell tapiokë
dhe miell sago (miell palme); miell dhe
përgatitje të bëra nga drithërat; bukë,
pasta dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore,
sorbeta dhe akuj të tjerë të ngrënshëm;
sheqer, mjaltë, shurup sheqeri; melasë,
pluhur per pjekje; kripë, erëza, bimë
(barishte) të konservuara; uthull, salca
dhe erëza të tjera; akull (uji i ngrirë).
31 Produkte të papërpunuara dhe të
pagatura bujqësore, produktet e detit,
kopshtarisë dhe pyjore; drithëra dhe fara
të papërpunuara dhe të pagatuara; fruta
dhe perime të freskëta, bimë të freskëta;
bimë dhe lule natyrore; zhardhok, fidanë
dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla;
ushqime dhe pije për kafshët; malt.
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32 Birra; pije joalkoolike; ujë minerale
dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje
frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera
joalkoolike për të bërë pije.
33
Pije alkoolike, përveç birrave;
përgatitje alkoolike për prodhimin e
pijeve.
34 Zëvendësuesit e duhanit dhe duhani;
cigare dhe puro; cigare elektronike dhe
avullues oral për duhanpirësit; artikuj për
duhanpirësit; shkrepse (ndezes si shkopinj
të vegjël prej druri ose letër të ngurtë).
35
Sherbime Reklamimi; sherbime
menaxhim biznesi, sherbime organizimi
dhe
administrimi;
sherbime
te
funksioneve te zyrës.
36 Shërbime financiare, monetare dhe
bankare; shërbime sigurimi; sherbime ne
sektorin e pasurive të paluajtshme.
37 Shërbime ne sektorin e ndërtimeve;
shërbime instalimi dhe riparimi; nxjerrja e
minierave, shpimet e naftës dhe gazit.
38 Shërbimet e telekomunikacionit.
39 Sherbime transporti; Sherbime ne
fushen e paketimit dhe magazinimit te
mallrave; shërbime të organizimit të
udhëtimeve.
40 Sherbime te trajtimit te materialeve;
sherbime riciklimi te mbeturinave dhe
plehrave; sherbime te pastrimit te ajrit
dhe trajtimit te ujit; shërbime shtypi;
sherbime te ruajtjes (konservimit) te
ushqimeve dhe pijeve.
41
Sherbime ne fushen e arsimit;
sherbime ne fushen e trajnimeve;
sherbime te argëtimit; sherbime te
veprimtarive sportive dhe kulturore.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike
dhe kërkime dhe projekte në lidhje me to;
Sherbime ne fushen e analizave
industriale, kërkimeve industriale si dhe
shërbime të dizajnit industrial; shërbime
të kontrollit të cilësisë dhe certifikimeve;
sherbime ne fushen e dizajnimit dhe
zhvillimit te harduerit dhe softuerit
kompjuterik.
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43 Shërbime për sigurimin e ushqimit
dhe pijeve; sherbime te akomodimit te
përkohshëm.
44
Shërbime mjekësore; shërbime
veterinare; sherbime te kujdesit higjienik
dhe i bukurisë (estetikes) për qeniet
njerëzore ose kafshët; shërbimet e
bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës dhe
pylltarisë.
45 Shërbime ligjore; shërbime te sigurise
për mbrojtjen fizike të pasurisë së
prekshme dhe individëve; shërbime
personale dhe sociale të kryera nga të
tjerët për të përmbushur nevojat e
individëve.

(210) AL/T/ 2021/442
(220) 21/04/2021
(540)
CONAD PROFUMO DI FORNO E
ACQUA E FARINA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 302021000026585 15/02/2021 IT
(526 ) FORNO; ACQUA; FARINA
(591)
(732)
CONAD – CONSORZIO
NAZIONALE
DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD
Via Michelino, 59 – 40127 Bologna,
ITALY, IT
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë,
1019
(511) 30 Buke dhe produkte te pjekura;
Byreke; Buke ne forme shiriti e holle;
Ushqime krokante; Meze me baze mielli;
Drithera te perpunuara, niseshte dhe
produkte te bera prej tyre; Preparate per
pjekje dhe maja; Pica dhe byreke, te
ngrira ose jo; Tarte [te embla ose
pikante]; Embelsira te pjekura; Biskota te

embla; Shirita embelsirash;
Biskota; Miell perimesh; Miell.
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Meze;

(210) AL/T/ 2021/443
(220) 21/04/2021
(540)
CONAD PROFUMO DI FORNO E
ACQUA E CEREALI
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 302021000026588 15/02/2021 IT
(526 ) FORNO; ACQUA; CEREALI
(591)
(732)
CONAD – CONSORZIO
NAZIONALE
DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD
Via Michelino, 59 – 40127 Bologna,
ITALY, IT
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë,
1019
(511) 30 Buke dhe produkte te pjekura;
Byreke; Buke ne forme shiriti e holle;
Ushqime krokante; Meze me baze mielli;
Drithera te perpunuara, niseshte dhe
produkte te bera prej tyre; Preparate per
pjekje dhe maja; Pica dhe byreke, te
ngrira ose jo; Tarte [te embla ose
pikante]; Embelsira te pjekura; Biskota te
embla; Shirita embelsirash; Meze;
Biskota; Miell perimesh; Miell.

(210) AL/T/ 2021/449
(220) 21/04/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) DETOX
(591)
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati
Ohio 45202, US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 3
Preparate zbardhuese dhe
substanca të tjera për përdorim në
lavanderi;
preparate
pastruese,
shkëlqyese, fërkuese dhe gërryese;
sapune; deodorante për përkujdesjen
personale dhe kundra djersës; preparate
për përkujdesjen e duarve dhe të trupit,
duke përfshirë larës për trupin, locion për
trupin, xhel dushi dhe vaske, shkumë për
përdorim në vaskë, spërkatës për trupin.

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) DETOX
(591)
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati
Ohio 45202, US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 3
Preparate zbardhuese dhe
substanca të tjera për përdorim në
lavanderi;
preparate
pastruese,
shkëlqyese, fërkuese dhe gërryese;
sapune; deodorante për përkujdesjen
personale dhe kundra djersës; preparate
për përkujdesjen e duarve dhe të trupit,
duke përfshirë larës për trupin, locion për
trupin, xhel dushi dhe vaske, shkumë për
përdorim në vaskë, spërkatës për trupin.

(210) AL/T/ 2021/450
(220) 21/04/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/468
(220) 28/04/2021
(540)

(551) Marke figure
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(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e zezë
(732) OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Avenue, #100 White
Plains, N.Y. 10601, USA , US
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndërtesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane,
Shqiperi
(511) 8 Pajisje për kopshtin për punime
me dorë; prerëse dore; spatul për
gdhendje
druri;
set
për
pastrimin/rregullimin e thonjve; lime për
thonjtë; limë e butë për thonjtë; prerëse
për
thonjtë;
pastrues
kutikulash;
piskatore; gërshërë; brisk; hekur për
kaçurrela; mashë elektrike për shtrirjen e
flokëve; mashë elektrike për të bërë flokët
me honde; servis për ngrënie; konkretisht
thika; pirun dhe lugë.
9 Pajisje për sytë, konkretisht, syze
optike, syze dielli, skelet për syzet optike
dhe lente dhe aksesorë për pajisjet e syve,
konkretisht kuti dhe mbajtëse për syzet;
syze notari; bilbila sinjalizues; bilbila për
përdorim në sport; bilbila alarmi;
kompasa magnetik; kompasa matës;
busulla; helmeta mbrojtëse; Maska për
mbrojtjen e fytyrës dhe shmangien e
aksidenteve ose dëmtimeve; maska
kundër pluhurit; mbrojtëse industriale për
fytyrën; doreza mbrojtëse për punë; syze
mbrojtëse; çanta për laptop; çanta
mbajtëse në formë zarfi për laptop; kasa,
mbrojtëse, mbajtëse dhe pajisje mbajtëse
për përdorim elektronike digjitale,
përkatësisht telefona inteligjent, taleta,
pajisje të lëvizshme për të luajtur muzikë
dhe video; kapëse, mbajtëse
dhe
mbajtëse të montueshme për pajisje
elektronike, konkretisht për telefona
inteligjentë, tabletë, dhe pajisje për të
luajtur muzike dhe video; kuti për kufje
pa kabull; kuti për kufje me kabull; USB
boshe;
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10
Maska higjienike për qëllime
mjekësore; Maska terapeutike për
fytyrën; Maskat e modës të cilat janë
maska higjienike për mbrojtje nga
infeksione virale; Aparate masazhesh për
masazh të fytyrës; Aparate masazhesh për
sytë; Aparate masazhi për përdorim
personal; aparate kozmetike të cilat
përdorin ultratingujt për kryerjen e
procedurave estetike të trajtimit të
lëkurës; helmetë për fytyrën për përdorim
mjekësor; doreza mbrojtëse për përdorim
mjekësor, doreza plastike;
14
Bizhuteri; byzylykë; varëse;
medalion; bizhuteri spila; unaza, vathë,
butona mansheti; ora; rripa për orë; gurë
të çmuar dhe gjysmë të çmuar; metale të
çmuara dhe aliazhet e tyre; Punime
artistike prej metali të çmuar; kuti
bizhuterish; Kuti bizhuterish prej metali
të çmuar; hallka çelësash; unazë çelësash,
ore muri.
16 Agjendë personale dhe planifikues;
libri i adresave; agjendë; album
fotografik; kalendar; letër për të shkruar;
aksesorë tavoline që përmbajnë mbajtëse
lapsash, mbajtëse kapëse letre, kapëse
letre, kapëse e madhe për letra; kuti
lapsash, fshirëse, lapsa dhe stilolapsa;
bllok shënimesh; dosje; shënjuese për
faqet e librave; letër për paketimin e
dhuratave; kuti dhuratash prej kartoni;
kartolina dhuratash; kartolina; karta
urimi; shami letre për paketim; qese letre
për blerje; shami letre; printime arti;
printime në kanavacë; vepra arti me
litografi; vepra arti të bëra me letër;
piktura dhe riprodhimet e tyre; postera;
ngjitës; ngjitës për qëllime shtëpiake ose
kancelarie; shirit prej letre; vizore; vizore
për
vizatim.
21
Pajisje
për
pjekje;tabaka
shërbimi;tavë për kek;ekspozitor për
kek;set mbajtës;shtrydhës për qitro;lugë
për servirje konkretisht, forma për
biskota;tavë për biskota;pajisje për gatim,
konkretisht tigan për skuqje;tiganë me
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dorezë;tiganë i thellë;tenxhere me avull
dhe tigan skuqje i thellë;set për
ngrënie;pjata;tasa;mbajtëse sapuni të
lëngshëm;gota;kupa për të pirë;gota për të
pirë;filxhanë dhe pjata filxhani;kupa
vezësh;shtypëse për hudhra;rende për
qëllime
shtëpiake;enë
shtëpie,
konkretisht;kapëse
ushqimi;spatula;sita;lopatë kuzhine;Pirun
gatimi;kapëse në formën e pirunit të
madh që shërben për të shërbyer
ushqimin, lugë që shërben për të
shërbyer, garuzhdë;lugë për gatim;lugë
për
servisi;mbajtëse
thikash;rrahëse;rende;Përzierës,
jo
elektrikë, lugë akullore;sitë në formë
tave;kullesë;garuzhde;pllaka për të prerë
dhe petës;tabaka për servirjen e
ushqimit;mbajtëse pecetash për qëllime
shtëpiake;kanë;mulli
kripe
dhe
piperi;mbajtëse kripe dhe piperi;pjata të
cekëta
për
servirje;pjata
për
servirje;tabaka për servirje;mbajtëse
sapuni;pjatë sapuni;pajisje për mbajtjen e
erëzave;çajnikë;tabaka
për
qëllime
shtëpiake, jo prej metali;vazo;shandanë
(qirimbajtëse);doreza furre;aksesorë për
në
tualet
konkretisht,
mbajtëse
gotash;hapëse shishesh;shishe parfumi
bosh;kuti
ilaçesh
për
përdorim
personal;unaza
pecetash;shishe
uji
bosh;furça
dhëmbësh;furça
flokësh;krehër. Punime arti prej qelqi,
porcelani,
baltë
e
pjekur,
ose
qeramike;mbulesë ose shtroje tavoline jo
prej letre ose tekstili;kallama për të
pirë;kasa të përshtatura për produktet
kozmetike si furça makijazhi dhe shkop
për vendosjen e makijazhit;pajisje
elektrike për heqjen e makijazhit;pajisje
jo-elektrike
për
heqjen
e
makijazhit;pajisje për vendosjen e
produkteve
kozmetike;pajisje
për
vendosjen e makijazhit;çanta kozmetike
me ndarje;kuti tualeti, konkretisht, kuti
makijazhi me ndarje, kuti për pudër, kuti
bosh;sfungjer
makijazhi,
sfungjer
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kozmetik;furçë
kozmetike;furçë
për
pastrim të thellë;mbajtës për dezinfektues
duarsh;kuti
për
dezinfektues
duarsh;shpërndarës vajrash aromatik
elektrik ose jo elektrik, të ndryshëm nga
shkopinjtë aromatizues.
34 Tavëll, çakmakë cigaresh, çakmakë
purosh, shkrepëse, llullë/çibuk cigaresh
pa tym, cigare elektronike, mbajtëse
cigaresh, filtra cigaresh, lullë/ çibuk
duhani, prerëse puro, kutitë e duhanit me
thithje, kuletë e duhanit, kutitë e cigareve
dhe pajisje të ndryshme për llulla/çibuk,
konkretisht pastrues për llulla/çibuk dhe
letër thithëse për llulla/çibuk.

(210) AL/T/ 2021/477
(220) 29/04/2021
(540)
OYAKATA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Ajinomoto Co., Inc.
15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku
Tokyo, Japan (Japoni), JP
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" ,
shkalla 5, apt.25, Tirane
(511) 29 Supa; Përgatitje për bërjen e
supave; Përgatitje për bërjen e supave me
makarona fidhe (noodles); Supa të
gatshme me makarona fidhe (noodles).
30 Makarona fidhe (noodles) të gatshme;
makarona fidhe (noodles) të skuqura te
trazuara.

(210) AL/T/ 2021/478
(220) 29/04/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe; e bardhë; bezhë; e zezë
(732) Ajinomoto Co., Inc.
15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku
Tokyo, Japan (Japoni), JP
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" ,
shkalla 5, apt.25, Tirane
(511) 29 Supa; Përgatitje për bërjen e
supave; Përgatitje për bërjen e supave me
makarona fidhe (noodles); Supa të
gatshme me makarona fidhe (noodles).
30 Makarona fidhe (noodles) të gatshme;
makarona fidhe (noodles) të skuqura te
trazuara.

(210) AL/T/ 2021/479
(220) 29/04/2021
(540)

(551) Marke figure
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(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Ajinomoto Co., Inc.
15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku
Tokyo, Japan (Japoni), JP
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" ,
shkalla 5, apt.25, Tirane
(511) 29 Supa; Përgatitje për bërjen e
supave; Përgatitje për bërjen e supave me
makarona fidhe (noodles); Supa të
gatshme me makarona fidhe (noodles).
30 Makarona fidhe (noodles) të gatshme;
makarona fidhe (noodles) të skuqura te
trazuara.

(210) AL/T/ 2021/495
(220) 05/05/2021
(540)
BARBIE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Mattel, Inc.
333 Continental Boulevard El Segundo,
California 90245, US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 16 Letër dhe karton; materiale të
printuara; material për libërlidhje;
fotografi; kancelari dhe furnizime zyre,
me përjashtim të mobiljeve; letra ngjitëse
(adezivë) për artikuj shkrimi ose qëllime
shtëpiake; materiale vizatimi dhe
materiale për artistë; furça për të lyer;
materiale udhëzuese dhe mësimore; fletë
plastike, filma dhe çanta për mbështjellje
dhe paketim; lloje printimi, blloqe
printimi; sete me libra dhe publikime të
tilla si fjalorë, libra me tregime, libra për
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ngjyrosje, libra veprimtarish, libra me
figura, libra për lojëra të ndryshme,
vizatime me ngjyra, lojra me bashkim
pjesësh për të formuar figura, dekorime
për festa prej letre; peceta letre; çanta për
të marrë drekën me vete prej letre;
kalendarë; gazeta; blloqe shënimesh;
dosje; blloqe adresash; lapsa; stilolapsa;
lapsa shenjuesa me ngjyra; kuti për lapsa;
lapsa dhjami me ngjyra; ngjitës; shirit;
bllok shënimesh; karta dhuratash; vula;
tampon vule; vizore; kartolina urimi;
menu; pajisje ngulëse e kapëseve të
fletëve; kapëse e fletëve me ngulje;
postera; ditare; kartolina me kuriozitete;
plastelinë; kalk; letër për mbështjellje;
revista.
28 Lojëra; lodra; sende për të luajtur;
kukulla; veshje për kukulla; shtëpi për
kukulla; makina lodër; lojëra me letra;
letra për të luajtur; aparate për video
lojëra; artikuj gjimnastike dhe sporti;
dekorime për pemët e Krishtlindjeve.

alkolike; birra me pak kalori dhe birrë me
pak alkool; përzierje e birrave me lëngje
të frutave; ekstraktet e frutave dhe/ose
pijet me aromë frutash; ujë mineral; ujë i
pijshem; ujë i gazuar; ujë i burimit; pijet e
frutave dhe lëngjet e frutave; nektarë;
pijet jo alkolike me shije të birrës;
shurupe dhe preparatet e tjera për
përgatitjen e pijeve jo alkoolike e
birrave dhe lëngjeve të pemëve; pijet jo
alkoolike të fermentuara.
35 Shitje me shumicë dhe pakicë të
birrave, të ujëve minerale dhe të gazuar,
të pijeve alkoolike dhe pijeve të tjera jo
alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve
të frutave, shurupeve dhe preparateve të
tjera për përgatitjen e pijeve, birrave, ujit
me aditiv (pije jo alkoolike); publicitet i
produkteve; marketing; administrimi i
biznesit; shitjet me ankand; reklama me
poste të drejtpërdrejtë; publicitet online
në rrjetet kompjuterike; demonstrimi i
produkteve të mësipërme.

(210) AL/T/ 2021/498
(220) 06/05/2021
(540)
RiCH

(210) AL/T/ 2021/499
(220) 06/05/2021
(540)

(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) "Birra Peja Albania" Sh.p.k
Rruga Hasan Sufa, Pallati 3, Shkalla 1,
Tiranë, Shqipëri (AL), AL
(740) Gazmir ISAKAJ
Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22,
Hyrja 17, AP 28, Tiranë
(511) 32 Birra; birra malte; birra gruri;
birra e zezë e hidhur (porter); birra ale;
birra e zezë e fortë (stout) dhe birra lager;
përzierje të birrave të ndryshme dhe birra
të errëta; birra jo

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Light Beer; Alc 4.5 %; 0.33l
(591) blu e errët; e zezë; e bardhë
(732) "Birra Peja Albania" Sh.p.k
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Rruga Hasan Sufa, Pallati 3, Shkalla 1,
Tiranë, Shqipëri (AL), AL
(740) Gazmir ISAKAJ
Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22,
Hyrja 17, AP 28, Tiranë
(511) 32 Birra; birra malte; birra gruri;
birra e zezë e hidhur (porter); birra ale;
birra e zezë e fortë (stout) dhe birra lager;
përzierje të birrave të ndryshme dhe birra
të
errëta;
birra
jo
alkolike; birra me pak kalori dhe birrë me
pak alkool; përzierje e birrave me lëngje
të frutave; ekstraktet e frutave dhe/ose
pijet me aromë frutash; ujë mineral; ujë i
pijshem; ujë i gazuar; ujë i burimit; pijet e
frutave dhe lëngjet e frutave; nektarë;
pijet jo alkolike me shije të birrës;
shurupe dhe preparatet e tjera për
përgatitjen e pijeve jo alkoolike e
birrave dhe lëngjeve të pemëve; pijet jo
alkoolike të fermentuara.
35 Shitje me shumicë dhe pakicë të
birrave, të ujëve minerale dhe të gazuar,
të pijeve alkoolike dhe pijeve të tjera jo
alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve
të frutave, shurupeve dhe preparateve të
tjera për përgatitjen e pijeve, birrave, ujit
me aditiv (pije jo alkoolike); publicitet i
produkteve; marketing; administrimi i
biznesit; shitjet me ankand; reklama me
poste të drejtpërdrejtë; publicitet online
në rrjetet kompjuterike; demonstrimi i
produkteve të mësipërme.

(210) AL/T/ 2021/509
(220) 10/05/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Live Natural
(591) e bardhë; mutardë; e zezë; jeshile e
errët
(732) Fabian Shaba pf
Tiranë,
Kashar,
Yzberisht,
Rr.''3
Dëshmorët'', Pallatet Lin Konstruksion,
ZK3866, kati i parë, Tiranë, AL
(740) Sonila ELEZI
Bulevardi "At gjergj Fishta", Kulla 3,
Kati VI, Ap. 29, Tirane
(511) 3 sapun jo mjekësor, produkte
parfumerie,kozmetike jo mjekësore, vaj
esenciale,produkte
kozmetike
per
kujdesin
e
fytyrës,produkte
për
demakiazhin e fytyrës,krem për zbardhjen
e fytyrës, deododrant,parfum, preparate
kozmetike me përbërje kolagjeni, krem
debilatorë,preparate kozmetike për dush,
kozmetike per vetulla, kozmetike per
qerpike,uje lavande, këna, vaj bajame, vaj
jasmine, vaj lavande, vaj trendafili, vajra
esenciale, vaj limoni, vajra për përdorim
kozmetike, maska për fytyrën, parfume
ambjenti, ekstrakte lulesh per produkte
kozmetike, buzëkuq.

(210) AL/T/ 2021/510
(220) 10/05/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) by, Live Natyral
(591) e bardhë; e zezë; jeshile; mustardë
(732) Fabian Shaba pf
Tiranë,
Kashar,
Yzberisht,
Rr.''3
Dëshmorët'', Pallatet Lin Konstruksion,
ZK3866, kati i parë, Tiranë, AL
(740) Sonila ELEZI
Bul. "Gjergj Fishta ", Kulla 3, Kati i VI,
Ap.29, Tirane
(511) 3 sapun jo mjekësor, produkte
parfumerie,kozmetike jo mjekësore, vaj
esenciale,produkte
kozmetike
per
kujdesin
e
fytyrës,produkte
për
demakiazhin e fytyrës,krem për zbardhjen
e fytyrës, deododarant,parfum.

(210) AL/T/ 2021/516
(220) 11/05/2021
(540)

(551) Marke figure
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(554) Marke individuale
(300)
(526 ) CITY; MEATY; EST 2020
(591) E bardhe; e zezë
(732) ALFIO RROTANI
Rruga Bedri KARAPICI, Kompleksi
Golden Park, Sektori 1; Ap. Nr. 124
Tirane , AL
(740) Rajmonda Karapici
Rr.Ndreko Rino,Nd.1 H 34/28 Tirane.
(511) 29 Mish; ekstrakte mishi; pelte
mishi; mish i konservuar; mish i ruajtur
ne kuti;/ mish i ruajtur ne kavanoza
metalike; mish derri; mish i kriposur;
proshute gici; vaj kockash mishi per
perdorim ushqimor; ekstrakte kockash
dhe mishi per pergatitjen e lengut te
kockave dhe mishit; proshute kofshe derri
; salcice hot dog; salcice; melci; paté
melcie; zorre per suxhuk natyrale ose
artificiale;
kremvice;
salcice
te
mbeshtjella me brume.
30 Makarona; pasta; salce makaronash;
brume embelsirash; ravioli; spageti;
simite;
buke;
krem
embelsirash;
embelsira/ karamele; zbukurime prej
karamelesh per embelsira; krem tartari
per qellime kulinare; krem brûlée;
brioshe; sheqer i kristalizuar; krem
karamel; ëmbëlsirë mousse; brume; salce
per sallate;
35 Shitje me shumice dhe pakice te
produkteve dhe nenprodukteve te mishit;
sherbim te agjensise se import-eksportit;
demostrim i mostrave te mallrave;
sherbime te marketingut; sherbime
negocimi per kontrata biznesi me palet e
treta; prezantim me ane te mediave
komunikuese te shitjes se mallrave me
pakice;
39
Sherbim shperndarje mallrash;
sherbim paketimi mallrash; magazinim
mallrash;
43 Sherbime restoranti; sherbime bari;
sherbime kafeterie; sherbime restoranti
me vetsherbim; sherbim katering ushqimi
dhe pijesh; sherbime lounge me nargjile;
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sherbim informacion dhe keshilla qe ka
lidhje me pergatitjen e ushqimeve;

(210) AL/T/ 2021/525
(220) 14/05/2021
(540)
CRYSTAL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
British American Tobacco (
Brands) Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100,
Wilmington DE 19808-1674, United
States, US
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 34 Cigare; duhan, i papërpunuar
ose i prodhuar; duhan i dredhur; llulla
duhani; produkte duhani; zëvendësues të
duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro;
puro të vogla dhe të holla (cigarillo);
çakmakë për cigare; çakmakë për puro;
shkrepëse; artikuj për duhanpirës; letër
për cigare; tuba për cigare; filtra për
cigare; aparate xhepi për dredhjen e
cigareve; makineri që mbahen në dorë për
injektimin e duhanit në tuba letre; cigare
elektronike; lëngje për cigare elektronike;
produkte duhani për qëllime të ngrohjes
(pajisje elektronike që ngrohin dhe nuk
djegin duhanin).

(210) AL/T/ 2021/546
(220) 20/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e zezë
(732) GOHA
Rruga Pashko Vasa, 2/1, Pall Fratari,
Tirane, AL
(740) Valentina Marku
Rruga Pashko Vasa, 2/1, Pall Fratari,
Tirane
(511) 25 veshmbathje, kepuce, atlete,
cizme, fustane, sandale, pallto, xhupa,
bluza, kemisha, pantallona
42 dizenjimi i veshjeve, dizenjim i
dekoreve te amjenteve te brendshme.

(210) AL/T/ 2021/547
(220) 20/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) vodka
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(591) e bardhë; e zezë
(732) Elton Murati
Rruga Pashko Vasa, 2/1 Pall Fratari,
Tirane, AL
(740) ELTON MURATI
Rruga Pashko Vasa, 2/1 Pall Fratari,
Tirane
(511) 33 pije alkolike vodka
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(210) AL/T/ 2021/562
(220) 26/05/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/548
(220) 20/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati
Ohio 45202, US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 3
Preparate zbardhuese dhe
substanca të tjera për përdorim në
lavanderi;
preparate
pastruese,
shkëlqyese, fërkuese dhe gërryese;
sapune; deodorante për përkujdesjen
personale dhe kundra djersës; preparate
për përkujdesjen e duarve dhe të trupit,
duke përfshirë larës për trupin, locion për
trupin, xhel dushi dhe vaske, shkumë për
përdorim në vaskë, spërkatës për trupin.

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Miss
(591) bezh; e zeze.
(732) Gentjana Alimeri-Person Fizik
Rruga Ferit Xhajko, Tregu Lahi,
Ambienti Nr.L03/008, Tiranë, Shqipëri,
AL
(740) Gazmir ISAKAJ
Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22,
Hyrja 17, AP 28, Tiranë
(511) 25 xhaketa, pantollona, funde,
kominoshe xhinsi.
35
shitje me pakicë të xhaketave,
pantollonave, fundeve, kominosheve
xhins; shitje me shumicë të xhaketave,
pantollonave, fundeve, kominosheve
xhins; marketing

(210) AL/T/ 2021/563
(220) 26/05/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) WOMAN
(591) E bardhe; e zeze.
(732) Gentjana Alimeri-Person Fizik
Rruga Ferit Xhajko, Tregu Lahi,
Ambienti Nr.L03/008, Tiranë, Shqipëri,
AL
(740) Gazmir Isakaj
Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22,
Hyrja 17, AP 28, Tiranë
(511) 25 xhaketa, pantollona, funde,
kominoshe xhinsi.
35
shitje me pakicë të xhaketave,
pantollonave, fundeve, kominosheve
xhins; shitje me shumicë të xhaketave,
pantollonave, fundeve, kominosheve
xhins; marketing

(210) AL/T/ 2021/565
(220) 26/05/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Caffe
(591) E bardhe; e kuqe; e zeze.
(732) Shkëlzen Shkambi
Mjull bathore, godine 2-kateshe, poshte
godines se Komunes Farke, Tirane, AL
(740) Shkëlzen Shkambi
Mjull bathore, godine 2-kateshe, poshte
godines se Komunes Farke, Tirane
(511) 30 Kafe.
39 Sherbime te paketimit te kafese.
40 Sherbime te perpunimit dhe pjekjes se
kafese; Sherbime te bluarjes se kafese.

(210) AL/T/ 2021/566
(220) 26/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) jeshile; e bardhë
(732) CFO PHARMA
Rruga Pavarsia, Nd. no.1, Mezez Tirane,
1050, Albania, AL
(740) Ines Abdyli
Rruga Pavarsia, Nd. no.1, Mezez Tirane,
1050, Albania
(511) 5 Produkte farmaceutike, preparate
mjekesore
dhe
veterinare;preparate
sanitare per qellime mjekesore;substanca
dhe ushqime dietike te adaptuara per
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perdorim mjekesor ose veterinar, ushqim
per femije;suplemente dietike per kafshet
dhe njerezit;leukoplast, materiale per
veshje;materiale
per
qendrimin
e
dhembeve, dylli dentar, dezinfektante,
preparate per zhdukjen e paraziteve,
fungicideve, pesticideve.

(210) AL/T/ 2021/569
(220) 26/05/2021
(540)
EPIDAMN
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) EPIDAMN-A SH.P.K
Lagjia nr.3, zona kadastrale 8514, 3/237,
Durres, Shqipëri, AL
(740) Kerion Qato
Lagjia nr.3, zona kadastrale 8514, 3/237,
Durres, Shqipëri
(511) 43
Shërbime Bari; Shërbime
restoranti; Shërbime të restorantit të
ushqimeve të lehta dhe të shpejta që
konsumohen midis vakteve [snack-bar];
Shërbime
hotelerie;
Shërbime
të
rezervimit për akomodim të përkohshëm;
Strehim i përkohshëm; ; Shërbime të
kafeterisë; Shërbime restoranti me veteshërbim; Shërbime për sigurimin e
ushqimeve dhe pijeve; Shërbime të
kateringut për ushqime dhe pije;
Shërbime
Mense;
Shërbime
të
informacionit dhe këshillimit në lidhje me
përgatitjen e vakteve.

(210) AL/T/ 2021/570
(220) 26/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë; e bardhë
(732) EPIDAMN-A SH.P.K
Lagjia nr.3, zona kadastrale 8514, 3/237,
Durres, Shqipëri, AL
(740) Kerion Qato
Lagjia nr.3, zona kadastrale 8514, 3/237,
Durres, Shqipëri
(511) 43
Shërbime Bari; Shërbime
restoranti; Shërbime të restorantit të
ushqimeve të lehta dhe të shpejta që
konsumohen midis vakteve [snack-bar];
Shërbime
hotelerie;
Shërbime
të
rezervimit për akomodim të përkohshëm;
Strehim i përkohshëm; ; Shërbime të
kafeterisë; Shërbime restoranti me veteshërbim; Shërbime për sigurimin e
ushqimeve dhe pijeve; Shërbime të
kateringut për ushqime dhe pije;
Shërbime
Mense;
Shërbime
të
informacionit dhe këshillimit në lidhje me
përgatitjen e vakteve.

(210) AL/T/ 2021/572
(220) 27/05/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) since 1991
(591) e bardhë; e zezë
(732) Bregu Sh.A
Rruga
''Dervish
Hima'',
Pallati
Ambasador 3, kati 2, zyra 11, Tirane, AL
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane
(511) 36
investime në pasuri të
paluajtshme; administrim dhe qiradhenie
e pasurive të paluajtshme; cështje të
pasurive të paluajtshme
37 Shërbime ndërtimi, civile, industrial,
turistike,
punime
restaurimi
dhe
mirmbajtje, ndërtim rruge, kanalizime, si
dhe cdo lloj ndërtimi tjetër,
42 Projektim, shërbime arkitekturore ose
shërbime të dizenjimit të brendshëm.

(300)
(526 ) Events, planning&design
(591) e zezë; e bardhë; rozë pastel
(732) ELISA PJETËRGJOKA
Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit,
Pallati Nr.1, Kati 1, Tirane, AL
(740) ELISA PJETËRGJOKA
Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit,
Pallati Nr.1, Kati 1, Tirane
(511) 41
Planifikim festash si
dasma;festa
familjare;fejesa
[argëtim];Shërbime
organizimi
argëtimesh;Organizimi i konkurseve të
bukurisë;Organizimi
i
shfaqjeve
[shërbime sipërmarrjeje];Organizimi i
ballove;Dhënia me qira e pajisjeve
profesionale audio;Dhënia me qira e
pajisjeve profesionale të ndricimit;Dhënia
me qira e video-kamerave;Dhënia me qira
e
videokamerave
regjistruese;Fotografi;Informacion
argëtimi;Montim
video-kasetash;
Organizim sfilatash per qellime argetimi;
publikime elektronike

(210) AL/T/ 2021/581
(220) 31/05/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/579
(220) 28/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë; ngjyrë ari
(732) G&G tobacco sh.p.k
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Rruga ''Dhaskal Tod'hri, nr.35, Yzberisht,
Kashar, Tirane, AL
(740) Blerta Nesho
Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6,
Tiranë
(511) 34 Cigare puro, cigare

(210) AL/T/ 2021/582
(220) 31/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MORAVA; Prodhime të
Qumështit;1993
(591) e bardhë; blu; jeshile
(732) Agim Orhan PF
Lagjja Periferike, Rruga Korce - Bilisht,
Km 9, Zona Kadastrale 2984, Nr. Pasurie
161/79, Pojan, KORÇE, Korce, AL
(740) Elona Baçe
Rr.''Kavajës'', Qëndra Sun Town, K.6.
Ap.31.
(511) 29 Qumësht dhe produkte të tjera
të qumështit, kos, djathë, gjalpë, vezë.

(210) AL/T/ 2021/583
(220) 31/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhe; e zeze
(732) Alla Simacheva
Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Pjeter
Bogdani, Pallati 39/1, Apartamenti Nr.21,
Tirane, Shqiperi, AL
(740) Alla Simacheva
Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga
PjeterBogdani, Pallati 39/1, Apartamenti
Nr.21, Tirane, Shqiperi
(511) 35 Reklamim; menaxhim biznesi,
organizim dhe administrim; funksione
zyre.
41 Edukim; ofrim i trajnimeve; zbavitje;
veprimtari kulturore.

(210) AL/T/ 2021/585
(220) 31/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
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(591) E bardhe; e zeze.
(732) MELGUSHI Sh.p.k
Lagjia Kongresi i Lushnjes, Rruga
At.Donat Kurti, Shkoder, Shqipëri., AL
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndërtesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane,
Shqiperi
(511) 25 Veshje për burra, veshje për
gra, bluze me mëngë të gjata dhe të
shkurtra, kemisha, pantallona, fustane,
kostume banjo për burra dhe gra, veshje
të brendshme, pizhame, veshje sportive,
si tuta, bluza me kapuç

(210) AL/T/ 2021/586
(220) 31/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale (300)
(526 )
(591)
(732) NGK SPARK PLUG CO., LTD.
14-18 Takatsuji-cho, Mizuho-Ku, 4678525 Nagoya City, JP
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 7 Valvula (pjesë të motorëve);
valvula (pjesë të motorëve), konkretisht,
valvula EGR, valvula frenash, valvula
ISC, valvula rele proporcionale, valvula
moduluesi ABS, valvula kontrolli të
rimorkios,
valvula
solenoide
që
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kontrollojnë elektronikisht suspensionin e
ajrit (ECAS), valvula termostatike,
solenoidë të Vënies në fazë të Valvulës së
Ndryshueshme (VVT); pjesë të motorëve,
konkretisht guarnicione të motorit,
guarnicione me kokë cilindrike, sete
guarnicioni DPF, guarnicione kokë,
vulosëse, injektorë, filtra për ajër të
kondicionuar,
rele
për
ajër
të
kondicionuar, karikues turbo, pompa të
drejtimit të energjisë, pompa vaji, pompa
uji, filtra ureje SCR, filtra uji ureje, DPF
(filtra të grimcave të naftës), pistona,
veshje cilindri, krahë dhe boshte
lëkundëse
të
valvulave,
pompa
karburanti, karburatorë, sisteme injektimi
të karburantit naftë (mekanike), sisteme
injektimi
të
karburantit
naftë
(elektronike), hundëza për injektimin e
karburantit naftë, filtra karburanti,
pastrues të ajrit, filtra të pompës së vajit,
ftohës të vajit, ventilatorë dhe friksione
ventilatorë, konvertues të shumëfishtë të
shkarkimit, silenciatorë; motorë për
fshirëset e automjeteve; motorë, përveç
atyre për automjete tokësore; pjesë të
motorëve, konkretisht, forma të valvulave
të regjistrimit, rripa të vënies në fazë (të
motorit), rripa-ventilatorë për makineri,
shtrëngues rripi, friksione, çelsa presioni
që janë pjesë e makinerive; të gjitha
mallrat e sipërpërmendura janë për
automjete.

(210) AL/T/ 2021/587
(220) 31/05/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) NGK SPARK PLUG CO., LTD.
14-18 Takatsuji-cho, Mizuho-Ku, 4678525 Nagoya City, Japan , JP
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 7 Valvula (pjesë të motorëve);
valvula (pjesë të motorëve), konkretisht,
valvula EGR, valvula frenash, valvula
ISC, valvula rele proporcionale, valvula
moduluesi ABS, valvula kontrolli të
rimorkios,
valvula
solenoide
që
kontrollojnë elektronikisht suspensionin e
ajrit (ECAS), valvula termostatike,
solenoidë të Vënies në fazë të Valvulës së
Ndryshueshme (VVT); pjesë të motorëve,
konkretisht guarnicione të motorit,
guarnicione me kokë cilindrike, sete
guarnicioni DPF, guarnicione kokë,
vulosëse, injektorë, filtra për ajër të
kondicionuar,
rele
për
ajër
të
kondicionuar, karikues turbo, pompa të
drejtimit të energjisë, pompa vaji, pompa
uji, filtra ureje SCR, filtra uji ureje, DPF
(filtra të grimcave të naftës), pistona,
veshje cilindri, krahë dhe boshte
lëkundëse
të
valvulave,
pompa
karburanti, karburatorë, sisteme injektimi
të karburantit naftë (mekanike), sisteme
injektimi
të
karburantit
naftë
(elektronike), hundëza për injektimin e
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karburantit naftë, filtra karburanti,
pastrues të ajrit, filtra të pompës së vajit,
ftohës të vajit, ventilatorë dhe friksione
ventilatorë, konvertues të shumëfishtë të
shkarkimit, silenciatorë; motorë për
fshirëset e automjeteve; motorë, përveç
atyre për automjete tokësore; pjesë të
motorëve, konkretisht, forma të valvulave
të regjistrimit, rripa të vënies në fazë (të
motorit), rripa-ventilatorë për makineri,
shtrëngues rripi, friksione, çelsa presioni
që janë pjesë e makinerive; të gjitha
mallrat e sipërpërmendura janë për
automjete.

(210) AL/T/ 2021/588
(220) 31/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Blu; blu e errët; e bardhë
(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim
Şirketi
Mahir İz Caddesi No: 25 Altunizade,
Üsküdar, İstanbul, Turkey , TR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 3
Preparate zbardhuese dhe
substanca të tjera për përdorim
lavanderie; preparate pastrimi, lustrimi,
fërkimi dhe gërryese; sapunë; parfume;
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vajra esencial; artikuj kozmetik; locione
për flokë; pasta dhëmbësh; detergjentë,
preparate zbardhuese.

(210) AL/T/ 2021/590
(220) 01/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Hotel; ESTD, 2020, Albergo
(591) e verdhe; e zeze; nud
(732) ILIRJAN MANO PF
DURRES Lagjia 1, Rruga Kolonel
Tomson,
zona
Kadastrale
8512,
Nr.Pasurie 24/345, AL
(740) ALEKSANDER PRIFTI
Rruga George W. Bush, Pallati Kasmi,
Shkalla 1, zyra nr.9
(511) 43 Sherbime Hotelerie

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Real Estate
(591) E bardhe, blu, portokalli, e zeze.
(732) Theotaq Gjergji PF
TIRANE Rruga Pjeter Bogdani, Pallati
9/1, Shkalla nr.1, Ap.5, AL
(740) ALEKSANDER PRIFTI
Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi,
Shkalla 1, zyra nr.9
(511) 36 agjensi imobilare

(210) AL/T/ 2021/592
(220) 01/06/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/591
(220) 01/06/2021
(540)
(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Resort Hotel & Spa
(591) e zeze; e bardhe; ngjyre floriri.
(732) HENRY 2019 shpk
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Golem Kavaje, Rruga Pavarsia, Objekt 4
katesh, Pasuria nr.101/50, volum 32, faqe
44, zona kadastrale 179., AL
(740) ALEKSANDER PRIFTI
Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi,
Shkalla 1, zyra nr.9
(511) 43 Sherbime Hotelerie

(210) AL/T/ 2021/593
(220) 01/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Taverna, since 1998, Fresh
Seafood Traditional Dishes
(591) Kafe; kafe e hapur, nud (ngjyre
mishi e shplare)
(732) Theotaq Gjergji PF
TIRANE Rruga Pjeter Bogdani, Pallati
9/1, Shkalla nr.1, Ap.5, AL
(740) ALEKSANDER PRIFTI
Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi,
Shkalla 1, zyra nr.9
(511) 43 Sherbim Restoranti

(210) AL/T/ 2021/597
(220) 02/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe; e zezë; e verdhë; e bardhë
(732) Nontcm Sh.p.k
Rruga e Kavajes, Njesia me nr.pasurie
7/2376 N6, ZK 8220. Tirane, AL
(740) Amarildo Shehu
Rr. Jordan Misja, Pallatet Otto-Al, Njesia
Amin. 9, H1, Kt 7, Apt. 41, Tirane
(511) 43
Sherbime Restoranti; Bar;
Katering per ushqime dhe pije; Hoteli.

(210) AL/T/ 2021/598
(220) 02/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Store
(591) e bardhë; e zezë
(732) Elisavet Çobani
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Rruga ''18 Shtatori'', godine 3-kateshe,
kati i pare, nr.pasurie 25/8. ZK8541,
Gjirokaster, Shqipëri, AL
(740) Elisavet Çobani
Rruga ''18 Shtatori'', godine 3-kateshe,
kati i pare, nr.pasurie 25/8. ZK8541,
Gjirokaster, Shqipëri
(511) 35 Prezantimi i mallrave në media
komunikimi, për qëllime të shitjes me
pakicë për produkte si: Veshje të të gjitha
llojeve, kepuce. canta, produkte tekstile;
sigurimi i një tregu online për blerësit dhe
shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
promovimin e shitjeve për të tjerët;
organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale ose reklamuese; demonstrim i
mallrave; dizenjimi i materialeve
reklamuese; shpërndarjen e materialit
reklamues;
reklamim/publicitet;
informacion mbi biznesin; informacion
tregtar dhe këshilla për konsumatorët në
zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve;
marketing; modelim për reklamim ose
promovim të shitjeve; marrëdhëniet me
publikun; shërbime prokurimi për të tjerët
[blerja e mallrave dhe shërbimeve për
biznese të tjera]; asistencë për menaxhim
komercial apo industrial; sigurimin e
informacionit të biznesit nëpërmjet një
faqe online (web site)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) AMBRE, Slims
(591) bluja; e kuqe; vjollca; e verdha;
jeshilja; grija
(732) DS GLOBAL INTERNATIONAL
TRADE Shpk
Elbasan, Elbasan, ELBASAN, Rruga
Nacionale, Metalurgji, Nr i pasurise 986,
Shqiperi (AL)., AL
(740) Fatos DEGA
Rr. "Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30,
Tiranë
(511) 34 cigare; duhan; filtra cigaresh;
paketa cigaresh; kuti cigaresh; kuti
duhani; puro; qese duhani; tavlla duhani;
çibuk për duhan; shkrepëse; çakmakë
duhanpirësish.

(210) AL/T/ 2021/607
(220) 04/06/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/606
(220) 04/06/2021
(540)
(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) SAPHIR, Slims
(591) bluja; e kuqja; vjollca; e verdha;
jeshilja; grija
(732) DS GLOBAL INTERNATIONAL
TRADE Shpk
ELBASAN, Rruga Nacionale, Metalurgji,
Nr i pasurisë 986, AL
(740) Fatos DEGA
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Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë
(511) 34 cigare; duhan; filtra cigaresh;
paketa cigaresh; kuti cigaresh; kuti
duhani; puro; qese duhani; tavlla duhani;
çibuk për duhan; shkrepëse; çakmakë
duhanpirësish.

(210) AL/T/ 2021/618
(220) 07/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e gjelbër; jeshile; e bardhë
(732) VAJRA BIMORE sh.a
Lagjia ''Kryengritja e Fierit'', Rruga
''Ramis Arianitasi'', Fier, AL
(740) Rajmonda Dine
Lagjia ''Kryengritja e Fierit'', Rruga
''Ramis Arianitasi'', Fier
(511) 29 Ullinj të konservuar.
35 Shërbime të shitjes me shumicë dhe
pakicë të ullinjëve të konservuar.

(210) AL/T/ 2021/619
(220) 07/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) oriz
(591) e kuqe; e bardhë; e zezë
(732) VAJRA BIMORE sh.a
Lagjia ''Kryengritja e Fierit'', Rruga
''Ramis Arianitasi'', Fier, AL
(740) Rajmonda Dine
Lagjia ''Kryengritja e Fierit'', Rruga
''Ramis Arianitasi'', Fier
(511) 30 Oriz
35 Shërbime të shitjes me shumicë dhe
pakicë të orizit.

(210) AL/T/ 2021/620
(220) 07/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) jeshile; rozë; e bardhë
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(732) VAJRA BIMORE sh.a
Lagjia ''Kryengritja e Fierit'', Rruga
''Ramis Arianitasi'', Fier, AL
(740) Rajmonda Dine
Lagjia ''Kryengritja e Fierit'', Rruga
''Ramis Arianitasi'', Fier
(511) 29 Reçel, konkretisht reçel fiku,
reçel qershie, reçel vishnje, reçel
kumbulle,
reçel
luleshtrydhe.
35 Shërbime të shitjes me shumicë dhe
pakicë të reçelrave.

(210) AL/T/ 2021/629
(220) 08/06/2021
(540)
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brendshëm për motoҫikleta; tuba të
brendshëm për goma pneumatike; tuba të
brendshëm për rrota automjetesh; tuba të
brendshëm për goma automjetesh; rrjeta
valixhesh
për
automjete;
goma
pneumatike; pajisje riparuese për tuba të
brendshëm; disqe për rrota automjetesh;
shalë për biҫikleta; shalë për motoҫikleta;
rripa sigurie për sediljet e automjeteve;
segmente frenash për automjete; balestra
për automjete; transportues skish për
makina; thumba për goma; thumba
zbukurues për goma; goma për rrota
automjetesh; goma, të forta, për rrota
automjetesh;
sipërfaqe
gome
për
riprodhimin e gomave; sipërfaqe gome
për automjete [rripa rul]; sipërfaqe gome
për automjete [lloji traktor]; goma pa
kamërdare për biҫikleta; goma pa
kamërdare për motoҫikleta; valvula për
goma automjetesh; goma për rrota
automjetesh.

(210) AL/T/ 2021/631
(220) 09/06/2021
(540)
(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Hankook Tire & Technology Co.,
Ltd.
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnamsi, Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 12 Goma për automobilë; goma për
biҫikleta; veshje të jashtme për goma
pneumatike; mbulesa për goma; goma për
motoҫikleta; shirita gome ngjitës për
riparimin e tubave të brendshëm; tuba të
brendshëm për biҫikleta; tuba të

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu; portokalli; e bardhë
(732) BIPEX shpk
TIRANE Njesia Administrative Nr.9,
Rruga Bardhok Biba, Zona Kadastrale nr
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8360, Nr.Pasurie 6/377,Pallati 1, Hyrja 1,
Kati 6, Ap.18, AL
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1,
Ap.19, 2 D2 familjare
(511) 35
Publicitet; asistencë në
menaxhim biznesi; organizim ekspozitash
për qëllime tregtare ose publiciteti; ujdisje
dhe organizim promocionesh tregu për të
tjerët; marketing mallrash dhe shërbimesh
për të tjerët; promovim shitjesh për të
tjerët; marketing; ofrim tregu on-line për
blerës dhe shitës të mallrave dhe
shërbimeve; marketing me objektiv;
përditësim dhe mirëmbajtje të dhënash në
baza të dhënash kompjuterike; indeksim
përmbajtjesh të faqeve web për qëllime
tregtare ose publiciteti; dhënie me qira të
makinave
shpërndarëse
automatike;
shërbime të shitjes me pakicë për
përgatitje farmaceutike, veterinare dhe
higjenike dhe pajisje mjeksore
39 Shërbime transporti dhe shpërndarje,
domethënë pranim ose marrje, paketim,
përpunim, magazinim dhe transport të
dokumentave, pakove dhe mallrave për të
tjerët; shërbim të postës së shpejtë; ofrim
i informacionit fizik dhe on-line në lidhje
me shërbimin e pranimit, përpunimit,
magazinimit dhe shpërndarjes së mallrave
të sipërpëmendura me anë të një rrjeti
shpërndarjeje dhe rrjeti kompjuterik apo
Internetit

(210) AL/T/ 2021/648
(220) 15/06/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) vila; 1920; raki e pjekur; nje recete
e vjeter e gjysherve
(591) rozë; e zezë; kafe; e kuqe
(732) Gjergj Doku
Lagjia 3, Rruga Avni Rustemi, Zona
Kadastrale 8562, Nr.pasurie 3/84, Korçe,
AL
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1,
Ap.19, 2 D2 familjare
(511) 33 PIJE ALKOLIKE (PERVEC
BIRRES); RAKI; VERE

(210) AL/T/ 2021/649
(220) 15/06/2021
(540)
MAGLUMI
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) SHENZHEN NEW INDUSTRIES
BIOMEDICAL ENGINEERING CO.,
LTD.
21st Floor, Snibe Building, No.23, Jinxiu
East Road, Jinsha Community, Kengzi
Street, Pingshan District, Shenzhen,
Guangdong Province, China, CN
(740) Krenar Loloçi
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Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 5 Preparate diagnostike për qëllime
mjekësore
;
reagent
biomarkerë
diagnostik për qëllime mjekësore; reagent
kimik për qëllime mjekësore ose
veterinare; preparate biologjike për
qëllime mjekësore; preparate kimike për
qëllime mjekësore; preparate kimike për
diagnostikimin e shtatzënisë; gjak për
qëllime mjekësore; serume; enzima për
qëllime mjekësore; preparate enzime për
qëllime mjekësore; reagent letër për
qëllime
mjekësore;
medikamente
seroterapeutike; preparate kimike për
qëllime
farmaceutike;
preparate
farmaceutike;
preparate
kimikofarmaceutike;
ilaçe
për
qëllime
mjekësore; Ilaçe biokimike; preparate të
elementeve gjurmuese për përdorim te
njerzit dhe kafshët; germicide; preparate
sterilizuese; aminoacide për qëllime
mjekësore; preparate bakteriologjike për
përdorim në mjekësi dhe veterinari;
preparate bakteriale për përdorim në
mjekësi dhe veterinari ; reagent për
përdorim në testimin gjenetik mjekësor;
testet gjenetike të identitetit të përbëra
nga reagent për përdorim mjekësor.
10 Aparate dhe instrumente mjekësore;
aparate diagnostikuese për qëllime
mjekësore; aparate për testimin e gjakut;
instrumente për analizimin e gjakut;
aparate për përdorim në analiza
mjekësore; aparate testimi për qëllime
mjekësore; kasa të përshtatura për
instrumente mjekësore; aparate për testim
të AND-së dhe ARN-së për qëllime
mjekësore; aparate dhe instrumente
kirurgjikale;
konteinerë
të
bërë
posaçërsith për mbetje mjekësore; pajisje
ultrasonike për qëllime mjekësore;
inkubatorë për qëllime mjekësore; aparate
për rahabilitimin e trupit për qëllime
mjekësore; sonda për qëllime mjekësore;
stenta;
aparate
respiratore
për
frymëmarrje artificiale; aparate për
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frymëmarrje artificiale; monitorë për
yndyrën trupore; monitorë për përbërjen e
trupit; aparate matëse të kolesterolit;
aparate matëse të glukozës; aparate
radiologjike për qëllime mjekësore;
aparate për radioterapi; tabela për
ekzaminime mjekësore; aparate dhe
instrumente dentare; pajisje të testimit të
gjenetikës mjekësore; pajisje të testimit
diagnostikues për zbulimin e proteinave
të viruseve jo-normale; aparatura dhe
pajisje izotopike që përdoren në
diagnostikim dhe trajtim.

(210) AL/T/ 2021/650
(220) 16/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Hankook Tire & Technology Co.,
Ltd.
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnamsi, Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 12 Goma për automobilë; goma për
biҫikleta; veshje të jashtme për goma
pneumatike; mbulesa për goma; goma për
motoҫikleta; shirita gome ngjitës për
riparimin e tubave të brendshëm; tuba të
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brendshëm për biҫikleta; tuba të
brendshëm për motoҫikleta; tuba të
brendshëm për goma pneumatike; tuba të
brendshëm për rrota automjetesh; tuba të
brendshëm për goma automjetesh; rrjeta
valixhesh
për
automjete;
goma
pneumatike; pajisje riparuese për tuba të
brendshëm; disqe për rrota automjetesh;
shalë për biҫikleta; shalë për motoҫikleta;
rripa sigurie për sediljet e automjeteve;
segmente frenash për automjete; balestra
për automjete; transportues skish për
makina; thumba për goma; thumba
zbukurues për goma; goma për rrota
automjetesh; goma, të forta, për rrota
automjetesh;
sipërfaqe
gome
për
riprodhimin e gomave; sipërfaqe gome
për automjete [rripa rul]; sipërfaqe gome
për automjete [lloji traktor]; goma pa
kamërdare për biҫikleta; goma pa
kamërdare për motoҫikleta; valvula për
goma automjetesh; goma për rrota
automjetesh.
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Rruga Myfti Kodra, Pallati 18, kati 5,
Durres., AL
(740) Arbër Perolli
Rruga Myfti Kodra, Pallati 18, kati 5,
Durres.
(511) 43 Sherbime hotelerie;sherbime
bari;sherbime
restoranti;sherbime
restoranti me vete-sherbim;sherbime
kafeterie;sherbimet
e
shtepive
turistike;sherbimet e rezervimit te
akomodimit te perkohshem;sherbime
kateringu per ushqime dhe pije.

(210) AL/T/ 2021/672
(220) 18/06/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/668
(220) 17/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Beach; Lodges
(591) Blu e errët, blu e hapur, e bardhë
(732) Arbër Perolli

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) 1950
(591) blu; e bardhë
(732) Futboll Klub Dinamo
Rruga
''Vaso
Pasha'',
Hyrja
1,
Apartamenti nr.10, Tirane, Shqiperi., AL
(740) Ilir Sinani
Rruga ''Vaso Pasha'', Hyrja 1,
Apartamenti nr.10, Tirane, Shqiperi.
(511) 41 Edukim Fizik; informacion
edukimi; sigurimi i aktiviteteve trajnuese;
shërbime argëtimi; aktivitete sportive dhe
kulturore.
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(210) AL/T/ 2021/680
(220) 21/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu; e verdhë
(732) Atilla Kavrak
Kashar, Apartamenti 4, Shkalla 2,
Yzberish me nr 301/202+2-4 Zona
Kadastrale 3866, 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.
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
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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;ushqime
dietetike
dhe
substanca të përshtatura për përdorim
mjekësor ose veterinar, ushqime për
bebe;suplemente dietike për njerëz dhe
kafshë.

(210) AL/T/ 2021/686
(220) 21/06/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) CASTLE
(591) jeshile e errët; e bardhë
(732) GRAMOZ BR
BERAT, POSHNJE, LAGJJA QENDËR,
RRUGA NACIONALE LUSHNJEBERAT, NR.PASURIE 454/53, ZONA
KADASTRALE 3032, AL
(740) LEDIONA LAME
RRUGA "IBRAHIM RUGOVA",
GREEN PARK, KULLA 1, KATI 6,
TIRANË
(511) 43 SHËRBIM I PRITJES PËR
AKOMODIMIN E PËRKOHSHËM
(MANAXHIMI I PRITJES DHE
NISJES),
REZERVIM
HOTELI,
SHËRBIME KAMPINGU, SHERBIM
RESTORANTI, BARI
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(210) AL/T/ 2019/467
(540)
EMI-CC Coaching and
Consulting
(732) Elida Iljazi
Rr. Pjeter Bogdani, 20/5, Tirane, AL
(151) 22/06/2021
(180) 16/05/2029
(111) 21846
(300)
(510) 41,
(526) Coaching and Consulting
(591) -e kuqe, e bardhe, e zeze
(740) Elida Iljazi
Rr. ''Dervish Hima'', Ambasador 3, Kt.4,
Nr.23, Tirane

(210) AL/T/ 2020/435
(540) Salliu 2G "create a new world,
save energy"
(732) Salliu 2G Shpk
Kapanoni nr.23, Godine Struktura
Sherbimi me funksion Magazinimi dhe
Tregtimi 1-2 kate, Mall of Tirana, Kashar,
Tirane, AL
(151) 21/06/2021
(180) 05/06/2030
(111) 21839
(300)
(510) 37,
(526) 2G
(591) -jeshle; e verdhë, portokalli; blu
(740) Elona Baçe
Kapanoni nr.23, Godine Struktura
Sherbimi me funksion Magazinimi dhe
Tregtimi 1-2 kate, Mall of Tirana, Kashar,
Tirane
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(210) AL/T/ 2020/560
(540) Turk Textil Group
(732) TURK TEXIL GROUP
DURRES, NIKEL RRUGA: "ABAS
ULLIRI", AL
(151) 02/07/2021
(180) 14/07/2030
(111) 21873
(300)
(510) 18, 24 35,
(526) Turk Textil Group
(591) -e bardhë, e kuqe e errët; blu; gri
(740) ENKELEJDA KORRESHI
Rruga: '' At Zef Valentini", Prane
Drejtorise se pergjithshme te Doganave,
Laprake, Tirane

(210) AL/T/ 2020/674
(540) Communis.Cloud Enhance Your
communication
(732) JULIAN DEMETI
Bulevardi Gjergj Fishta ndert 24, hyrje 3,
nr. 25 Tiranë, 1001, AL
(151) 28/06/2021
(180) 25/08/2030
(111) 21861
(300)
(510) 42,
(526)
Cloud
Enhance
Your
communication
(591) -blu; blu e errët
(740) JULIAN DEMETI
Bulevardi Gjergj Fishta ndert 24, hyrje 3,
nr. 25 Tiranë, 1001

(210) AL/T/ 2020/675
(540) Communis.Cloud Enhance your
communication
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(732) JULIAN DEMETI
Bulevardi Gjergj Fishta ndert 24, hyrje 3,
nr. 25 Tiranë, 1001, AL
(151) 28/06/2021
(180) 25/08/2030
(111) 21862
(300)
(510) 42,
(526)
Cloud
Enhance
your
communication
(591) (740) JULIAN DEMETI
Bulevardi Gjergj Fishta ndert 24, hyrje 3,
nr. 25 Tiranë, 1001

(210) AL/T/ 2020/723
(540)
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH,
CH
(151) 28/06/2021
(180) 11/09/2030
(111) 21869
(300) 34913 14/04/2020 AD
(510) 34,
(526)
(591) -Marka konsiston ne disa kende te
a anuara nga e majta ne te djathte, me
ngjyre te zeze, qe formojne nje katror te
vendosur ne nje sfond te bardhe.
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat
Albania
sh.p.k,
Rr.
A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/805
(540) skin novis organic
(732) LEDIA DERVISHI
Njesia Bashkiake numër 3, Tiranë, AL
(151) 02/07/2021
(180) 02/10/2030
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(111) 21874
(300)
(510) 3,
(526) skin; organic
(591) (740) Brikena KASMI
Rruga Brigada VIII, P.Lid, Kati V,Tiranë

(210) AL/T/ 2020/905
(540) Klinika Dentare Bluetooth
(732) Irida Cenolli
Njesia bashkiake nr.1, rruga Petro Nini
Luarasi, objekt me nr.pasurie 35/1, kati i
pare., AL
(151) 28/06/2021
(180) 02/11/2030
(111) 21860
(300)
(510) 44,
(526) klinika, dentare
(591) -bojeqielli
(740) Irida Cenolli
Rruga Todi Shkurti Nr.82, Njesia
Bashkiake nr.1 Tirane

(210) AL/T/ 2020/924
(540) BELOER HANDMADE
(732) LORIDA ABAZI
TIRANË, RRUGA ''PANAJOT PANO'',
YZBERISHT, AL
(151) 28/06/2021
(180) 09/11/2030
(111) 21863
(300)
(510) 26,
(526) HANDMADE
(591) -E bardhe, e zeze, e kuqerremte.
(740) LORIDA ABAZI
TIRANË, RRUGA ''PANAJOT PANO'',
YZBERISHT
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(210) AL/T/ 2020/942
(540) ABTRANZO
(732) Genzyme Corporation
50
Binney
Street,
Cambridge,
Massachusetts, 02142, US, US
(151) 02/07/2021
(180) 18/11/2030
(111) 21876
(300) 88925285 20/05/2020 US
(510) 5,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat
Albania
sh.p.k,
Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2020/991
(540) ALBANIA, THE BEAUTIFUL
(732) ENTONI JUBANI PF
GURAZEZ NR. 18 SHKODER, AL
(151) 28/06/2021
(180) 27/11/2030
(111) 21859
(300)
(510) 35,
(526) ALBANIA
(591) (740) ENTONI JUBANI
RR.BOGDANEVE, P.11, NJESIA 10,
KATI 1, ZYRA 6

(210) AL/T/ 2020/1035
(540) BENSON & HEDGES
(732) Benson & Hedges (Overseas)
Limited
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Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, United Kingdom, GB
(151) 02/07/2021
(180) 15/12/2030
(111) 21877
(300) 082069 24/11/2020 JM
(510) 34,
(526)
(591) -Blu; blu indigo; blu e celet; gri.
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/1066
(540) babyspa Marin
(732) Noela Qosja
Njesia Bashkiake nr.5, rruga ''Ismail
Qemali'', pallati 27, kati 1, Tirane, AL
(151) 28/06/2021
(180) 21/12/2030
(111) 21855
(300)
(510) 44,
(526) babyspa
(591) -E gjelbërt; e gjelbërt e errët; e
bardhë
(740) Ilir Dode
Lagjia Popullore, pranë Xhamisë, Shijak,
Durrës

(210) AL/T/ 2020/1091
(540) COCA-COLA
(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, 30313 Atlanta
Georgia, United States, US
(151) 22/06/2021
(180) 24/12/2030
(111) 21852
(300)
(510) 32,
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(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/1094
(540)
(732) LUFRA SHPK
Fshati Bishqethem, Lagjia "Rruga e
Kishes", Autostrada Lushnje-Fier, AL
(151) 22/06/2021
(180) 24/12/2030
(111) 21845
(300)
(510) 29 30,
(526)
(591) -jeshile; e bardhe.
(740) Arben NDREKA
Rr.'' 3 Krojet'', kthesa poshte Arbanes,
Vaqarr, Tirane (godina Lufra shpk)

(210) AL/T/ 2020/1095
(540)
(732) LUFRA SHPK
Fshati Bishqethem, Lagjia "Rruga e
Kishes", Autostrada Lushnje-Fier, AL
(151) 22/06/2021
(180) 24/12/2030
(111) 21843
(300)
(510) 29 30,
(526)
(591) -Blu, jeshile e celet, e bardhe.
(740) Arben NDREKA
Rr.'' 3 Krojet'', kthesa poshte Arbanes,
Vaqarr, Tirane (godina Lufra shpk)
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(210) AL/T/ 2020/1096
(540) ZERO
(732) LUFRA SHPK
Fshati Bishqethem, Lagjia "Rruga e
Kishes", Autostrada Lushnje-Fier, AL
(151) 28/06/2021
(180) 24/12/2030
(111) 21853
(300)
(510) 29 30,
(526)
(591) -jeshile e çelët; jeshile e errët; e
bardhë
(740) Arben NDREKA
Rr.'' 3 Krojet'', kthesa poshte Arbanes,
Vaqarr, Tirane (godina Lufra shpk)

(210) AL/T/ 2020/1150
(540) SAPORE DI MARE
(732) ROBERT KOKA
BULEVARDI '' 2 DHJETORI'' SPILE
HIMARE NR.3, AL
(151) 01/07/2021
(180) 29/12/2030
(111) 21871
(300)
(510) 43,
(526) RISTORANTE
(591) -blu; e verdhë; e zezë; e bardhë
(740) ROBERT KOKA
BULEVARDI '' 2 DHJETORI'' SPILE
HIMARE NR.3

(210) AL/T/ 2021/1
(540) 7BTC 7th Block Technology &
Communications
(732)
7thBLOCk
Technology&Communications
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Tirane Tirane TIRANE Tirane,Rruga
''IbrahimRugova'',Kompleksi
Green
Park,Kulla
1
Tirane
AL
1001,kati6,ap.24., AL
(151) 22/06/2021
(180) 08/01/2031
(111) 21851
(300)
(510) 35,
(526)
Block
Technology
&
Communications
(591) -ZEZE; VERDHE.
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri
mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4

(210) AL/T/ 2021/24
(540) Biskey
(732) KONCERN ZA PROIZVODNJU I
PROMET
KONDITORSKIH
PROIZVODA
BAMBI
A.D.
POŽAREVAC
Djure Djakovića bb, 12000 Požarevac,
Serbia, RS
(151) 21/06/2021
(180) 14/01/2031
(111) 21841
(300)
(510) 30,
(526)
(591) (740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë,
1019

(210) AL/T/ 2021/25
(540) Josh
(732) KONCERN ZA PROIZVODNJU I
PROMET
KONDITORSKIH
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PROIZVODA
BAMBI
A.D.
POŽAREVAC
Djure Djakovića bb, 12000 Požarevac,
Serbia, RS
(151) 21/06/2021
(180) 14/01/2031
(111) 21842
(300)
(510) 30,
(526)
(591) (740) Renata Leka
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë,
1019

(210) AL/T/ 2021/27
(540) LOCO 8
(732) KONCERN ZA PROIZVODNJU I
PROMET
KONDITORSKIH
PROIZVODA
BAMBI
A.D.
POŽAREVAC
Djure Djakovića bb, 12000 Požarevac,
Serbia, RS
(151) 28/06/2021
(180) 14/01/2031
(111) 21854
(300)
(510) 30,
(526)
(591) -e zezë; e bardhë
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë,
1019

(210) AL/T/ 2021/31
(540) ICONIC
(732) KONCERN ZA PROIZVODNJU I
PROMET
KONDITORSKIH
PROIZVODA
BAMBI
A.D.
POŽAREVAC
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Djure Djakovića bb, 12000 Požarevac,
Serbia, RS
(151) 22/06/2021
(180) 14/01/2031
(111) 21844
(300)
(510) 29 30,
(526)
(591) (740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë,
1019

(210) AL/T/ 2021/32
(540) N PREMIUM TOBACCO
(732)
''NARCOS
PREMIUM
TOBACCO COMPANY'' Sh.p.k
Njesia Administrative Baldushk, fshati
Isuf Muçaj, Banese Private, Nr. Pasurie
9/22, ZK. 1988, AL
(151) 21/06/2021
(180) 14/01/2031
(111) 21840
(300)
(510) 43,
(526) PREMIUM; TOBACCO
(591) -E bardhe; jeshile.
(740) Festim Ibraliu
Rruga; '' Haxhi Alia'', Sauk, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/57
(540) Shqip nga Rudina Xhunga
(732) Dritare shpk
Sheshi "Jozef San Martin", 18, Ap. 22,
Tiranë 1019, AL
(151) 21/06/2021
(180) 21/01/2031
(111) 21838
(300)
(510) 41,
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(526)
(591) (740) Rudina Xhunga
Sheshi "Jozef San Martin", 18, Ap. 22,
Tiranë

(210) AL/T/ 2021/58
(540) HM Hannah Martin
(732) Anduena Kuka person fizik
Tirane Dajt SHISHTUFINE Tirane,
DAJT Lagjia Shishtufine, Rruga Myslym
Keta, Godine ne z.kadastrale nr.3426,
Nr.pasurie 76/33, kati 1, Hyrja 3, 1001.,
AL
(151) 01/07/2021
(180) 22/01/2031
(111) 21872
(300)
(510) 14, 18 25,
(526)
(591) -e bardhë; e zezë
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri
mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4

(210) AL/T/ 2021/61
(540) LYMUNIX
(732)
Bosnalijek, farmaceutska i
hemijska industrija, dioničko društvo
Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA, BA
(151) 22/06/2021
(180) 22/01/2031
(111) 21848
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Fatos DEGA
Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë
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(210) AL/T/ 2021/62
(540) RODAVAN N
(732)
Bosnalijek, farmaceutska i
hemijska industrija, dioničko društvo
Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA, BA
(151) 22/06/2021
(180) 22/01/2031
(111) 21847
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Fatos DEGA
Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/63
(540) STOMATIDIN
(732)
Bosnalijek, farmaceutska i
hemijska industrija, dioničko društvo
Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA, BA
(151) 22/06/2021
(180) 22/01/2031
(111) 21849
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Fatos DEGA
Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/65
(540) SENIO clima
(732) UNI-KLIMA SHPK
Njesia Administrative Kashar, Godine
Strukturore Sherbimi me funksion
magazinimi dhe tregtimi " Mall of
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Tirana" Magazine Nr.18, Tirane –
Shqiperi . , AL
(151) 02/07/2021
(180) 22/01/2031
(111) 21875
(300)
(510) 11, 35 37,
(526) clima
(591) -e kuqe; blu; e gjelber
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.

(210) AL/T/ 2021/71
(540)
ALPEX Bursa Shqiptare e
Energjise Elektrike
(732)
Bursa Shqiptare e Energjise
Elektrike sh.a
Autostrada Tirane-Durres, Km 9, Yrshek,
Kashar, Tirane, Shqiperi, AL
(151) 28/06/2021
(180) 26/01/2031
(111) 21867
(300)
(510) 36,
(526)
Bursa Shqiptare e Energjise
Elektrike
(591) -E bardhe; e zeze.
(740) Blerta Nesho
Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6,
Tiranë

(210) AL/T/ 2021/72
(540)
ALPEX Bursa Shqiptare e
Energjise Elektrike
(732)
Bursa Shqiptare e Energjise
Elektrike sh.a
Autostrada Tirane-Durres, Km 9, Yrshek,
Kashar, Tirane, Shqiperi, AL
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(151) 28/06/2021
(180) 26/01/2031
(111) 21870
(300)
(510) 36,
(526)
Bursa Shqiptare e Energjise
Elektrike
(591) -E bardhe dhe e kuqe e celet.
(740) Blerta Nesho
Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6,
Tiranë

(210) AL/T/ 2021/73
(540)
ALPEX Bursa Shqiptare e
Energjise Elektrike
(732)
Bursa Shqiptare e Energjise
Elektrike sh.a
Autostrada Tirane-Durres, Km 9, Yrshek,
Kashar, Tirane, Shqiperi, AL
(151) 28/06/2021
(180) 26/01/2031
(111) 21868
(300)
(510) 36,
(526)
Bursa Shqiptare e Energjise
Elektrike
(591) -E bardhe, gri dhe e kuqe e celet.
(740) Blerta NESHO
Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6,
Tiranë

(210) AL/T/ 2021/74
(540)
ALPEX Bursa Shqiptare e
Energjise Elektrike
(732)
Bursa Shqiptare e Energjise
Elektrike sh.a
Autostrada Tirane-Durres, Km 9, Yrshek,
Kashar, Tirane, Shqiperi, AL
(151) 28/06/2021
(180) 26/01/2031
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(111) 21864
(300)
(510) 36,
(526)
Bursa Shqiptare e Energjise
Elektrike
(591) -E bardhe, gri dhe e kuqe e celet.
(740) Blerta Nesho
Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6,
Tiranë

(210) AL/T/ 2021/75
(540)
ALPEX Albanian Power
Exchange
(732)
Bursa Shqiptare e Energjise
Elektrike sh.a
Autostrada Tirane-Durres, Km 9, Yrshek,
Kashar, Tirane, Shqiperi, AL
(151) 28/06/2021
(180) 26/01/2031
(111) 21865
(300)
(510) 36,
(526) Albania Power Exchange
(591) -E bardhe dhe e kuqe e celet.
(740) Blerta Nesho
Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6,
Tiranë

(210) AL/T/ 2021/76
(540)
ALPEX Albanian Power
Exchange
(732)
Bursa Shqiptare e Energjise
Elektrike sh.a
Autostrada Tirane-Durres, Km 9, Yrshek,
Kashar, Tirane, Shqiperi, AL
(151) 28/06/2021
(180) 26/01/2031
(111) 21856
(300)
(510) 36,
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(526) Albanian Power Exchange
(591) -e bardhë; gri dhe e kuqe e çelët
(Hex#e47e6e)
(740) Blerta Nesho
Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6,
Tiranë

(210) AL/T/ 2021/77
(540)
ALPEX Albanian Power
Exchange
(732)
Bursa Shqiptare e Energjise
Elektrike sh.a
Autostrada Tirane-Durres, Km 9, Yrshek,
Kashar, Tirane, Shqiperi, AL
(151) 28/06/2021
(180) 26/01/2031
(111) 21858
(300)
(510) 36,
(526) Albanian Power Exchange
(591) -e bardhë dhe e zezë
(740) Blerta Nesho
Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6,
Tiranë

(210) AL/T/ 2021/78
(540)
ALPEX Albanian Power
Exchange
(732)
Bursa Shqiptare e Energjise
Elektrike sh.a
Autostrada Tirane-Durres, Km 9, Yrshek,
Kashar, Tirane, Shqiperi, AL
(151) 28/06/2021
(180) 26/01/2031
(111) 21857
(300)
(510) 36,
(526) Albanian Power Exchange
(591) -e bardhë; gri; e kuqe e çelët
(Hex#e47e6e)
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(740) Blerta Nesho
Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6,
Tiranë

(210) AL/T/ 2021/81
(540) tor
(732) TORAJ shpk
Tirane, Rruga Vangjel Noti, nr.36, kati
perdhe, AL
(151) 22/06/2021
(180) 27/01/2031
(111) 21850
(300)
(510) 8, 16, 18 34,
(526)
(591) -E zeze; portokalli; e bardhe.
(740) Ledjon Toraj
Tirane, Rruga Vangjel Noti, nr.36, kati
perdhe

(210) AL/T/ 2021/122
(540) GENACOL
(732) Corporation Genacol Canada Inc.
81, Gaston-Dumoulin Street, Blainville,
Quebec, J7C6B4, CA, CA
(151) 02/07/2021
(180) 04/02/2031
(111) 21878
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat
Albania
sh.p.k,
Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/191
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(540) ROYAL EAST RESORT
(732) SABA-EAST
TIRANE, FARKE MJULL BATHORE
NR.179/8, zona kadastrale 2704, AL
(151) 28/06/2021
(180) 17/02/2031
(111) 21866
(300)
(510) 41 43,
(526) Royal; East; Resort; 4 yjet
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(591) -e zeze; ngjyre e arte; e bardhe.
(740) FATBARDH PLAKU
TIRANE, FARKE MJULL BATHORE
NR.179/8, zona kadastrale 2704
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DISENJO INDUSTRIALE TË
RIPUBLIKUARA
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Ripublikim i disenjos, sepse ne buletin e dates 23/06/2021, jane publikuar 21 pamje
nga 28 te depozituara ne total.

( 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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Ripublikim i disenjos AL/I/2021/1, sepse në publikimin e dates 03/03/2021, jane
publikuar vetem 2 disenjo. Mungon disenjo nr. 3 me 7 pamje.

( 21 ) AL/I/ 2021/1
( 22 ) 11/01/2021
( 54 ) 1. Pajisje për shpërndarjen e lëngut
2. Pajisje për shpërndarjen e lëngut
3. Pajisje për shpërndarjen e lëngut
( 30 ) 008061386-0001/0003 31/07/2020 EM
( 73 ) W-A PROGETTAZIONI S.R.L. / VIA MENARINI 41, 40054 BUDRIO
(BOLOGNA), Italy, IT
( 71 ) Valter Lolli (Via Baracca 5, 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), Italy)
( 51 )
( 55 )
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Ripublikim i disenjos AL/I/2021/2, sepse në publikimin e dates 03/03/2021, jane
publikuar vetem 4 pamje nga shtate qe jane ne total.

( 21 ) AL/I/ 2021/2
( 22 ) 27/01/2021
( 54 ) çakmak
( 30 )
( 73 ) TORAJ shpk / Tirane, Njesia Bashkiake nr.11, Rruga Vangjel Noti, nr.36, kati
perdhe, AL
( 71 )
( 51 )
( 55 )
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RIVENDOSJE NE AFAT TE SE DREJTES
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(210) AL/T/ 2017/881
(220) 13/10/2017
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) NAPOLI
(591) Blu e hapur; e bardhë; e zezë.
(732) BMJ Industries FZCO
P.O. Box: 31053, Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, UAE, AE
(740) Irma CAMI
Rr.”Besim Alla”, pallati “Dilo” shkalla 5, apt.25, Tiranë
(511)

(210) AL/T/ 2017/882
(220) 13/10/2017
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Ngjyr floriri; blu; e zezë.
(732) BMJ Industries FZCO
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P.O. Box: 31053, Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla" pallati "Dilo" shkalla 5, apt. 25, Tiranë
(511)

(210) AL/T/ 2017/1102
(220) 19/12/2017
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC
Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates, AE
(740) Irma CAMI
Rr.”Besim Alla”, pallati “Dilo” shkalla 5, apt.25, Tiranë
(511)

(210) AL/T/ 2020/977
(220) 25/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
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(526 )
(591)
(732) Exclusivas Sarabia, S.A.
P.I. Fondo Litera, A2, km 441,6 22520 Fraga (HUESCA), SA
(740) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania
(511)

(210) AL/T/ 2020/978
(220) 25/11/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) jeshile; bizele; gri; e bardhë; e zezë
(732) Exclusivas Sarabia, S.A.
P.I. Fondo Litera, A2, km 441,6 22520 Fraga (HUESCA), ES
(740) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania
(511)
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VENDIME TE DHOMES PER
SHQYRTIMIN E KUNDERSHTIMEVE
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1 -Objekti i kundërshtimit:
Marka “Albadent” e publikuar më 21/05/2020 në Buletinin e Pronësisë Industriale
M2020/18 me të dhënat e mëposhtme:
Emri i aplikantit: Albadent Group, me adresë: Tirane, Rruga Allaman Dervishi,
Perballe Casa Italia, Prane Mbikalimit i përfaqesuar me autorizim nga Z. Kliton Stefani.
Nr. Kërkesës: AL/T/2019/721
Data e depozitimit: 07/08/2019
Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 35.
-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar:
Emri: Albadent Shpk: me adresë: Sheshi Karl Topia (Zogu I Zi), Kulla Nr 2, Pallati Nr.
127, Kati I 3-te, Tirane, përfaqesuar me autorizim nga Z. Vilson Duka.
Data e depozitimit të kundërshtimit: 18/08/2020.
Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi:
Nenet 143 e 152 të Ligjit Nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për Pronësinë Industriale” (I
ndryshuar); VKM-së nr 1706, date 29/12/2008 “Për Miratimin e Rregullores për Markat”.
-Vendimi:
Pranimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës “Albadent” me numër aplikimi
AL/T/2019/721, me aplikant “Albadent Group”, për të gjitha shërbimet e aplikuara dhe
vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj.

