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

 

Markat. 

111. Numri i  regjistrimit të markës. 

151. Data e regjistrimit. 

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

210. Numri i kërkesës. 

220. Data e depozitimit të markës. 

300. Prioriteti. 

511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve. 

526. Elementet e Pambrojtur  te Markes 

540. Riprodhimi i  markës.  

554. Marke trepërmasore. 

510. Lista e mallrave dhe  shërbimeve. 

591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës. 

551. Markë kolektive. 

731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 

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

Albania / Shqipëria          AL 

Algeria / Algjeria          DZ 

Angola / Anguila          AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud       AG 

Argentina / Argjentina         AR 

Aruba / Aruba           AW 

Australia / Australia          AU 

Austria / Austria          AT 

Bahamas / Bahamas          BS 

Bahrain / Bahrein          BH 

Bangladesh / Bangladeshi         BD 

Barbados / Barbados          BB  

Belarus / Bjellorusia          BY  

Belgium / Belgjika          BE 

Belize / Belice           BZ 

Benin / Benin           BJ 

Bermuda / Bermuda          BM 

Bhutan / Bhutan          BT 

Bolivia / Bolivia          BO 

Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina       BA 

Botswana / Botsvana          BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver         BV 

Brazil / Brazili          BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem       BN 

Bulgaria / Bullgaria          BG 

Burkina Faso / Burkina Faso         BF 

Burma / Burma          MM 

Burundi / Burundi          BI 

Cambodia / Kamboxhia         KH 

Cameroon / Kameruni         CM 

Canada / Kanada          CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër         CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman        KY 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore     CF 

Chad/ Cadi           TD 

Chile / Kili           CL 

China / Kina           CN   

Colombia / Kolumbia          CO 

Comoros / Komoros          KM 

Congo / Kongo          CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk   

Costa Rica / Kosta Rika         CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte        CI 

Croatia / Kroacia          HR 

Cuba / Kuba           CU 

Cyprus / Qipro          CY 

Czech Republic / Republika Çeke        CZ 

Denmark / Danimarka         DK 
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Djibouti / Xhibuti          DJ 

Dominika / Domenika         DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane      DO 

Ecuador / Ekuadori          EC 

Egypt / Egjipti           EG 

El Salvador / El Salvadori         SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale       GQ 

Erintrea / Erintrea          ER 

Estonia / Estonia          EE 

Ethiopia / Etiopia          ET 

Falkland Islans / Ishujt Malvine        FK 

Fiji / Fixhi           FJ 

Findland / Findland          FI 

France / Franca          FR 

Gabon / Gaboni          GA 

Gambia / Gambia          GM 

Georgia / Gjeorgjia          GE 

Germany / Gjermania          DE 

Ghana / Gana           GH 

Giblartar / Gjibraltari          GI 

Greece / Greqia          GR 

Grenada / Granada          GD 

Guatemala / Guatemala         GT 

Guinea / Guinea          GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao        GW 

Guyana / Guajana          GY 

Haiti / Haiti           HT 

Honduras / Hondurasi          HN 

Hong Kong / Hong Kongu         HK 

Hungary / Hungaria          HU 

Iceland / Islanda          IS 

India / India           IN 

Indonezia / Indonezia          ID 

Iran / Irani           IR 

Iraq / Iraku           IQ 

Ireland / Irlanda          IE 

Israel / Israeli           IL 

Italy / Italia           IT 

Jamaica / Xhamaika          JM 

Japan / Japonia          JP 

Jordan / Jordania          JO 

Kazakhstan / Kazakistani         KZ 

Kenya / Kenia           KE 

Kiribati / Kiribati          KI 

Korea / Korea           KR 

Kyrguzstan / Kirgistan         KG 

Kwait / Kuvaiti          KW 

Laos / Laosi           LA 

Latvia / Letonia          LV 

Lebanon / Libani          LB 
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Lesotho / Lesoto          LS 

Liberia / Liberia          LR 

Macau / Makau          MO 

Madagascar / Madagaskari         MG 

Malawi / Malavi          MW 

Malaysia / Malaizia          MY 

Maldives / Maldives          MV 

Mali / Mali           ML 

Malta / Malta           MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall        MH 

Mauritania / Mauritania         MR 

Mauritius / Mauritius          MU 

Mexico / Meksika          MX 

Monaco / Monako          MC 

Mongalia / Mongolia          MN 

Montserrat / Montserrati         MS 

Morocco / Maroku          MA 

Mozambique / Mozambiku         MZ 

Myanmar / Myanmar          MM 

 Namibia / Namibia          NA 

Nauru / Nauru           NR 

Nepal / Nepal           NP 

Netherlands / Hollanda         NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze       AN 

New Zealand / Zelanda e Re         NZ 

Nicaragua / Nikaragua         NI 

Niger / Nigeri           NE 

Nigeria / Nigeria          NG 

Norway / Norvegjia          NO 

Oman / Omani          OM 

Pakistan / Pakistani          PK 

Palau / Palau           PW 

Panama / Panamaja          PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re       PG 

Paraguay / Paraguai          PY 

Peru / Peruja           PE 

Philippines / Filipine          PH 

Poland / Polonia          PL 

Portugal / Portugalia          PT 

Qatar / Katari           QA 

Republik Of Moldova / Republika e Moldavise      MD 

Romania / Rumania          RO 

Russian Federation/Federata Ruse        RU 

Rwanda / Ruanda          RW 

Saint Helena / Shen Helena         SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis       KN 

Saint Lucia / Shen Lucia         LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet    VC 

Samoa / Samoa          WS 

San Marino / San Marino         SM 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

7 

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe      ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite        SA 

Senagal / Senegali          SN 

Seychelles / Sejshellet         SC 

Sierra Leone / Sierra Leone         SL 

Singapore / Singapori          SG 

Slovakia / Sllovakia          SK 

Slovenia / Sllovenia          SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone        SB 

Somalia / Somalia          SO 

South Africa / Afrika e Jugut         ZA 

Spain / Spanja           ES 

Sri Lanka / Sri Lanka          LK 

Sudan / Sudani          SD 

Suriname / Surinami          SR 

Swaziland / Shvacilandi         SZ 

Sweden / Suedia          SE 

Switzerland / Zvicra          CH 

Syria / Siria           SY 

Taiwan / Taivani          TW 

Thailand / Tailanda          TH 

Togo / Togo           TG 

Tonga / Tonga           TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako       TT 

Tinisia / Tunizia          TN 

Turkey / Turqia          TR 

Turkmenistan / Turkmenistani        TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko      TC 

Tuvalu / Tuvalu          TV 

Uganda / Uganda          UG 

Ukraine / Ukraina          UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe      AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar       GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise    TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes    US 

Uruguay / Uruguai          UY 

Uzbekistan / Uzbekistani         UZ 

Vanuatu / Vanuatu          VU 

Vatican / Vatikani          VA 

Venezuela / Venezuela         VE 

Vietnam / Vietnami          VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin        VG 

Yemen / Jemeni          YE 

Yugoslavia / Jugosllavia         YU 

Zaire / Zaireja           ZR 

Zambia / Zambia          ZM 

Zimbabwe / Zimbabve         ZW 
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(210)  AL/T/ 2021/117 

(220)  03/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) GALERIA 

(591)  e kuqe; e bardhë 

(732)  Ardjana Kalo 

Rruga '' Ibrahim Rugova'', Nr.1, B/1, 

1001 Tiranë, AL 

(740) Ardjana Kalo 

Rr.''Abdyl Frasheri'', Qëndra Hekla, 

Ndertesa 31, Hyrja. A, Kati 6, Ap.18, 

1001 Tiranë 

(511) 35  Ofrimi i shërbimit konsiston në 

promovimin e artit i cili arrihet permes, 

mbledhjeve të vazhdueshme të pikturave, 

skulpturave dhe mediave të reja për 

përfitmin e të tjerëve, duke dhënë 

mundësi klientëve të shikojnë dhe te 

blejnë me lehtësi produktet.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/382 

(220)  27/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  kafe, e bardhe, e zeze. 

(732)  Eva Kushova 

Myslym Shyri; Nd. 46/1; H. 2/18; ; 

Njësia Administrative Nr. 10; Njesia 

bashkiake, Tirane, AL 

(740) Eva Kushova 

Myslym Shyri; Nd. 46/1; H. 2/18; ; 

Njësia Administrative Nr. 10; Njesia 

bashkiake, Tirane 

(511) 41  Edukim, trajnim, argëtim, 

aktivitet kulturor.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/388 

(220)  07/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

 (300)   

(526 ) INTERIEUR &FURNITURE 

DESIGN 

(591)  gri; e bardhë 
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(732)  MADE IN BALI 

Rruga e Dibrës, pall.10, hyrja 22, Ap.8, 

Tiranë, AL 

(740) Emiljano Dhrami 

Rruga e Dibrës, pall.10, hyrja 22, Ap.8, 

Tiranë 

(511) 20  Mobilje;mobilje për 

shtëpi;orendi shtepiake;mobilje për 

zyrë;mobilje në formë raftesh;dyer për 

mobilje;pasqyra, korniza 

fotografish;karrige, kolltuqe, shtretër, 

divane, stola, poltrona, jastëkë;vepra arti, 

prej druri, dylli, suva ose plastike.  

35  Shërbime të shitjes me shumicë ose 

pakicë ne lidhje me produkte dekoracioni 

per shtepi, ambiente te brendshme dhe te 

jashtme, orendive shtepiake; administrim 

tregtar të mallrave, sherbime biznesi ne 

mbeshtetje te prezantimit te prodhimeve 

te reja ne treg ; marketing.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/486 

(220)  30/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) NUTRITION 

(591)    

(732)  HERBALIFE INTERNATIONAL, 

INC. 

800 W. Olympic Blvd., Suite 406 Los 

Angeles 90015 California United States , 

US 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 3  Preparate jo-mjekësore për 

kujdesin e lëkurës, konkretisht, kremra 

për fytyrë, kremra për sytë, pastrues për 

fytyrën, pastrues (skrub), kremra pastrues, 

locione dhe vajra, locione për trupin, 

hidratues dhe tonifikues, xhel, larës, dhe 

maska për përdorim në fytyrë dhe trup, 

kremra rroje;preparate jo mjekësore për 

kujdes ndaj diellit.  

5  Suplemente dietike në formë pluhuri, 

kapsule, ose tablete të bëra nga vajra, 

yndyrna dhe arrorë të përpunuar; pije në 

formë pluhuri dhe përzjerje pijesh për 

përdorim në regjime shëndetësore 

ushqyese dhe dietike; pije gati për tu pirë 

për përdorim në regjime shëndetësore 

ushqyese dhe dietike. 

29  Ushqime dhe ushqime midis vaktesh 

(snacks) të bëra nga vajra, yndyrna dhe 

arrorë të përpunuar; ushqime midis 

vaktesh (snacks), ushqime midis vaktesh 

(snacks) që përmbajnë fruta të thata të 

pjekura, ushqime midis vaktesh (snacks) 

që përmbajnë fruta të thata, ushqime 

midis vaktesh (snacks) që përmbajnë fruta 

të thata soje të pjekura; ushqime midis 

vaktesh (snacks) që përmbajnë proteina, 

proteina pluhur për konsum nga njerëzit, 

supa, preparate për bërjen e supës, 

preparate për supë me zarzavate, 

qumësht, pije qumështi, produkte 

qumështi, proteina për konsum nga 

njerëzit, proteina për konsum nga njerëzit 

në formën e proteinës pluhur që përmban 

opsionalisht minerale, vitamina, dhe 

përbërës bimorë (jo për përdorim 

mjekësor), mish, peshk, esktrakte mishi 

pule dhe shpendësh; yndyrna vajore të 

ngrënshme; por pa përfshirë produktet që 

përhapen si gjalp (spreads).  

30  Kafe, çaj, kakao, çokollatë dhe pije 

me bazë kafe, çaj dhe kakao, çokollatë; 

erëza; preparatë të bëra nga drithërat, 
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ushqimet midis vakteve (snacks); 

ushqime për midis vakteve (snack food).  

32  Pije jo-alkoolike; ujëra mineral dhe të 

gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike, 

shurupë dhe preparate të tjera për bërjen e 

pijeve; pije frutash dhe lëngje frutash dhe 

preparate të tjera për bërjen e pijeve; pije 

jo-alkoolike gati për tu pirë, të 

përqëndruara, ose në formë pluhuri; 

përzjerje pijesh në formë pluhuri; pije për 

trajnim sportiv dhe atletik; pije sportesh 

që përmbajnë proteina, minerale dhe 

vitamina; pije jo-alkoolike dhe preparate 

të përqëndruara ose në formë pluhuri për 

bërjen e pijeve jo-alkoolike; pluhur për 

bërjen e pijeve.  

35  Shërbime reklamimi; shërbime 

menaxhim biznesi; shërbime administrim 

biznesi; shërbime për funksionet e zyrës; 

shërbime për të ndihmuar të tjerët me 

marketing të drejtpërdrejtë, reklamim, 

drejtim prodhimi dhe përpunim porosie; 

shërbime menaxhimi të të dhënave 

elektronike që lidhen me menaxhimin e 

peshës, shëndetin dhe trajnimin e njeriut, 

marketingun në shumë-nivele, dhe 

zhvillimin e biznesit të vogël.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/487 

(220)  30/04/2021 

(540)   

HERBALIFE 

NUTRITION 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) NUTRITION 

(591)   

(732)  HERBALIFE INTERNATIONAL, 

INC. 

800 W. Olympic Blvd., Suite 406 Los 

Angeles 90015 California United States , 

US 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 3  Preparate jo-mjekësore për 

kujdesin e lëkurës, konkretisht, kremra 

për fytyrë, kremra për sytë, pastrues për 

fytyrën, pastrues (skrub), kremra pastrues, 

locione dhe vajra, locione për trupin, 

hidratues dhe tonifikues, xhel, larës, dhe 

maska për përdorim në fytyrë dhe trup, 

kremra rroje; preparate jo mjekësore për 

kujdes ndaj diellit.   

5  Suplemente dietike në formë pluhuri, 

kapsule, ose tablete të bëra nga vajra, 

yndyrna dhe arrorë të përpunuar; pije në 

formë pluhuri dhe përzjerje pijesh për 

përdorim në regjime shëndetësore 

ushqyese dhe dietike; pije gati për tu pirë 

për përdorim në regjime shëndetësore 

ushqyese dhe dietike.  

29  Ushqime dhe ushqime midis vaktesh 

(snacks) të bëra nga vajra, yndyrna dhe 

arrorë të përpunuar; ushqime midis 

vaktesh (snacks), ushqime midis vaktesh 

(snacks) që përmbajnë fruta të thata të 

pjekura, ushqime midis vaktesh (snacks) 

që përmbajnë fruta të thata, ushqime 

midis vaktesh (snacks) që përmbajnë fruta 

të thata soje të pjekura; ushqime midis 

vaktesh (snacks) që përmbajnë proteina, 

proteina pluhur për konsum nga njerëzit, 

supa, preparate për bërjen e supës, 

preparate për supë me zarzavate, 

qumësht, pije qumështi, produkte 

qumështi, proteina për konsum nga 

njerëzit, proteina për konsum nga njerëzit 

në formën e proteinës pluhur që përmban 

opsionalisht minerale, vitamina, dhe 

përbërës bimorë (jo për përdorim 

mjekësor), mish, peshk, esktrakte mishi 

pule dhe shpendësh; yndyrna vajore të 

ngrënshme; por pa përfshirë produktet që 

përhapen si gjalp (spreads).  
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30  Kafe, çaj, kakao, çokollatë dhe pije 

me bazë kafe, çaj dhe kakao, çokollatë; 

erëza; preparatë të bëra nga drithërat, 

ushqimet midis vakteve (snacks); 

ushqime për midis vakteve (snack food).  

32  Pije jo-alkoolike; ujëra mineral dhe të 

gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike, 

shurupë dhe preparate të tjera për bërjen e 

pijeve; pije frutash dhe lëngje frutash dhe 

preparate të tjera për bërjen e pijeve; pije 

jo-alkoolike gati për tu pirë, të 

përqëndruara, ose në formë pluhuri; 

përzjerje pijesh në formë pluhuri; pije për 

trajnim sportiv dhe atletik; pije sportesh 

që përmbajnë proteina, minerale dhe 

vitamina; pije jo-alkoolike dhe preparate 

të përqëndruara ose në formë pluhuri për 

bërjen e pijeve jo-alkoolike; pluhur për 

bërjen e pijeve.  

35  Shërbime reklamimi; shërbime 

menaxhim biznesi; shërbime administrim 

biznesi; shërbime për funksionet e zyrës; 

shërbime për të ndihmuar të tjerët me 

marketing të drejtpërdrejtë, reklamim, 

drejtim prodhimi dhe përpunim porosie; 

shërbime menaxhimi të të dhënave 

elektronike që lidhen me menaxhimin e 

peshës, shëndetin dhe trajnimin e njeriut, 

marketingun në shumë-nivele, dhe 

zhvillimin e biznesit të vogël.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/506 

(220)  10/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) EURO; DISTRIBUTTION 

(591)  e zezë; lejla; e kuqerremte; kafe e 

hapur 

(732)  BLEDAR MARKU 

Lagjia e Bordit, Rruga Çameria, Godina 

Nr.62, kati I-re, Shengjin, Lezhe., AL 

(740) NDRIÇIM SELBA 

Rr. Haxhi H. Dalliu, Pall. 8, Shk. 2, Kati 

4, Ap. 8, Tirane 

(511) 30  çokollate;pije çokollate me 

qumësht;mus (krem i lengshem) 

çokollatë;pije me bazë çokollate;krem me 

bazë çokollate;kakao;pije kakaoje me 

qumësht;pije me bazë kakaoje;kafe;pije 

kafeje me qumësht;aromatizues 

kafeje;pije me bazë kafeje;sheqer i 

paketuar;kripë gatimi;pije me bazë 

kamomili;kafe artificiale;mus (krem i 

lengshem) ëmbëlsirash; esenca për 

ushqime, përveç esencave eterike dhe 

vajrave thelbësorë;salce frutash 

[salca];pelte frutash 

[ëmbëlsira];mjalte;akullore;kuba 

akulli;çaj i ftohte;akull per konsum 

njerezor;sheqer;çaj;pije me bazë 

çaji;preparate vegjetale për përdorim si 

zëvendësues të kafesë  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/523 

(220)  14/05/2021 

(540)   

ESTECLIN 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  EDMOND PHARMA SRL 

Via S.S dei Giovi 131,20037 PADERNO 

DUGNANO (MI) , IT 
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(740) Ditika HOXHA (SHEHI) 

Rr. ''EMIN DURAKU'', Pall.6/1, Ap.4-

02, Tiranë 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/560 

(220)  25/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Winter 

(591)   

(732)  Hankook Tire & Technology Co., 

Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-

si, 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 

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/ 2021/612 

(220)  04/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) elektronics 

(591)  Blu; e bardhe; portokalli 

(732)  J & B Shpk 

Rruga "Anita Bitri", Lagjia 28 Nentori, 

Objekt Privat Nr.3, Kati i pare. VLORE, 

ALBANIA, AL 

(740) Galinija Gjoni 

Rruga "Pjeter BOGDANI'' TIRANE, 

SHQIPERIA 

(511) 9  Aparate televizive te ndryshem 

,aparate dhe instrumenta audio, video, 

optike dhe kinematografike;aparate dhe 

instrumenta video regjistrues, 

amplifikatore, riprodhues dhe 
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transmetues;manjetofone dhe makineri 

per regjistrimin dhe mbiregjistrimin 

(play-back) ne kaseta;makina per 

regjistrimin dhe mbiregjistrimin (play-

back) ne disqeoptike;aparate dhe 

instrumenta per regjistrimin dhe degjimin 

e disqeve, kasetaveetj.;altoparlante;kufje 

dhe degjues;radiomarrese dhe akordues te 

sinjaleve radiofonike;video 

kamera;aparate dhe instrumenta 

televizive;aparate dhe instrumenta 

komandimi ne distance;aparate dhe 

instrumenta komunikacioni, 

telekomunikacioni dhe 

telefoni;antena;aparate dhe instrumenta 

per marrjen e sinjaleve te e sateliteve te 

radio difuzionit dhe dekodues;aparate te 

pershtature per perdorim nepermjet 

televizorit;aparate elektronike per 

perdorim ne kujdesin dhe pamjen e 

lekures, thonjve dhe 

flokeve;ibrikelektrik;hekurelektrik;prodh

ues portativ avulli per pelhurat;makina 

elektrike pastrimi per perdorim 

shtepiak;pastrues me vakum;regjistrues 

parash;kalkulatrice elektronike;software, 

hardware dhe software 

kompjuterash;aparate per perpunimin e te 

dhenave;aparate per regjistrimin, ruajtjen, 

mbartjen, transmetimin, manipulimin, 

perpunimin, kapjen dhe riprodhimin e 

zerit, imazheve, sinjaleve, tedhenave, 

kodeve dhe informacionit;pjese dhe 

pajisje per tegjitha mallrat e permendura 

me siper.  

35  Sherbime shitje me shumice dhe 

pakice te produkteve si: materiale 

elektrike per perdorim shtepiak dhe 

industrial, makina pastruese; makina 

larese rrobash dhe kompresore per 

makina larese rrobash; makina per 

pastrimin dhe larjen e tapeteve e 

tapicerive; makina per tharjen dhe ajrisjen 

e rrobave; larese pjatash; makina qe 

perdoren ne pergatitjen e ushqimeve dhe 

pijeve; makina guzhine elektrike; kapes 

elektrik konservash; thika dhe preresa 

elektrike; tharese flokesh elektrike; 

makina elektrike qe perdoren ne kujdesin 

dhe pamjen e lekures, thonjve dhe 

flokeve; makina qepese, qendisje dhe 

thurjeje;   aparate, pajisje dhe ene per 

ftohje dhe ngrirje; frigorifere; aparate dhe 

instrumenta ventilimi, ftohes ajri dhe 

kondicionere; aparate ndricimi; aparate 

elektrike per pergatitjen e pijeve; 

instalime, aparate, pajisje dhe vegla, te 

gjitha per gatim; stufa, furra, furra me 

mikrovale, thekese dhe skare; hell 

(barbecues) dhe grile (pjekes); aparate 

elekrike, pajisje dhe vegla per trajtimin e 

lekures, thonjve dhe flokeve; tharese 

flokesh; aparate dhe instalime ngrohese 

dhe per ngrohjen e ujit; aparate per 

tharjen dhe ajrosjen e rrobave; presa dhe 

hekur; reklamimi në internet në një rrjet 

kompjuterik; shërbime prokurimi për të 

tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve 

për biznese të tjera]; prezantimi i 

mallrave në media komunikimi, për 

qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të 

ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe 

përfundimi i transaksioneve tregtare për 

palët e treta; sigurimi i një tregu në 

internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; informacion 

tregtar dhe këshilla për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; 

shërbimet e paraqitjes për qëllime 

reklamimi; optimizimi i motorëve të 

kërkimit për promovimin e shitjeve; 

hartimi i materialeve reklamuese; 

promovimi i mallrave dhe shërbimeve 

përmes sponsorizimit të ngjarjeve 

sportive; marketing; demonstrim i 

mallrave; asistencë për menaxhim 

komercial apo industrial; shpërndarja e 

mostrave; reklamimi / publiciteti; 

marredheniet me publikun; organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese.  
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(210)  AL/T/ 2021/614 

(220)  04/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  J & B shpk 

Rruga "Anita Bitri", Lagjia 28 Nentori, 

Objekt Privat Nr.3, Kati i pare. VLORE, 

ALBANIA , AL 

(740) Galinija Gjoni 

Rruga "Pjeter BOGDANI'', TIRANE, 

SHQIPERIA 

(511) 7  Makina pastruese; makina larese 

rrobash dhe kompresore per makina 

larese rrobash; makina per pastrimin dhe 

larjen e tapeteve e tapicerive; makina per 

tharjen dhe ajrisjen e rrobave; 

laresepjatash; makina qe perdoren ne 

pergatitjen e ushqimeve dhe pijeve; 

makina guzhine elektrike; hapese elektrik 

konservash; thika dhe preresa elektrike; 

tharese flokesh elektrike; makina 

elektrike qe perdoren ne kujdesin dhe 

pamjen e lekures, thonjve dhe flokeve; 

makina qepese, qendisje dhet hurjeje; 

makina larese dhe hekurosese; makina 

bluarese; makina per mbledhjen e 

mbeturinave; pjese dhe pajisje per tegjitha 

mallrat e permendura me siper.  

9  Aparate televizive te ndryshem ,aparate 

dhe instrumenta audio, video, optike dhe 

kinematografike;aparate dhe instrumenta 

video regjistrues, amplifikatore, 

riprodhues dhe transmetues;manjetofone 

dhe makineri per regjistrimin dhe 

mbiregjistrimin (play-back) ne 

kaseta;makina per regjistrimin dhe 

mbiregjistrimin (play-back) ne 

disqeoptike;aparate dhe instrumenta per 

regjistrimin dhe degjimin e disqeve, 

kasetaveetj.;altoparlante;kufje dhe 

degjues;radiomarrese dhe akordues te 

sinjaleve radiofonike;video 

kamera;aparate dhe instrumenta 

televizive;aparate dhe instrumenta 

komandimi ne distance;aparate dhe 

instrumenta komunikacioni, 

telekomunikacioni dhe 

telefoni;antena;aparate dhe instrumenta 

per marrjen e sinjaleve te e sateliteve te 

radio difuzionit dhe dekodues;aparate te 

pershtatura per perdorim nepermjet 

televizorit;aparate elektronike per 

perdorim ne kujdesin dhe pamjen e 

lekures, thonjve dhe 

flokeve;ibrikelektrik;hekurelektrik;prodh

ues portativ avulli per pelhurat;makina 

elektrike pastrimi per perdorim 

shtepiak;pastrues me vakum;regjistrues 

parash;kalkulatrice elektronike;software, 

hardware dhe software 

kompjuterash;aparate per perpunimin e te 

dhenave;aparate per regjistrimin, ruajtjen, 

mbartjen, transmetimin, manipulimin, 

perpunimin, kapjen dhe riprodhimin e 

zerit, imazheve, sinjaleve, tedhenave, 

kodeve dhe informacionit;pjese dhe 

pajisje per tegjitha mallrat e permendura 

me siper.  

11  Aparatepërftohjetëajrit; tharësit e ajrit; 

sterilizuesit e ajrit; autoklava, elektrike, 

përgatim / cookers presion, elektrike; 

furra; pajisjevaske; 

aparateftohësetëpijeve; tostiere buke; 

makinerepërpjekjetëbukës; 

radiatorëtëngrohjesqendrore; 

makinakafeje, elektrike; pajisje anti-

vigjilentepërautomjete [pajisjellambë] / 

pajisje anti-verbuesepërautomjete 

[pajisjellambë]; kondicionerpërautomjete; 

aparatetdhemakinat e pastrimittëajrit; 

pajisjetdheinstalimet e ftohjes; 

pajisjeshkrirësepërautomjete; 
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filtrapërujëtëpijshëm; ngrirëse ( 

frigoriferngrires ); kaldaja me gaz; 

tharëseflokësh; aparatepërtharjen e 

duarvepërbanjot; akumulatorët e 

nxehtësisë; rigjeneratorëtëngrohjes; 

ngrohesepërbanjot; aparate per ngrohje; 

bojlerpërngrohje; 

aparatepërngrohjepërlëndëdjegësetëngurt

a, tëlëngëtaosetëgazta; aparatepërngrohje, 

elektrike; makineridheaparateteakullit; 

makineripërtëbërëakullore; furra; 

llambatelektrike; llambat; 

tharëselavanderi, elektrike / 

larëselavanderi, elektrike; furrat me 

mikrovalë për qëllime industriale; 

radiatorë [ngrohje]; kabinete frigoriferike; 

aparate dhe makineri frigoriferike; 

dhomat frigoriferike / frigoriferët në 

këmbë; aparate dhe instalime sanitare; 

kabinadushi; dushe; soba [aparatet e 

ngrohjes]; ngroheset e ujit; pajisje 

elektrike për të bërë kos.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/635 

(220)  10/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E bardhe; e kuqerremte. 

(732)  Wine.Al Sh.p.k 

Lagjja 14, Shkozet, Rruga Asti Gogoli, 

Godinë 2 kat, Kati i parë, Nr. Pasurie 197, 

Zona Kadastrale 82/60, Durrës, Shqipëri, 

AL 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë, 

Albania 

(511) 33  pije alkoolike (përveç birrës); 

verë; pije aloolike me përmbajtje frutash; 

brandy (distilat i verës); raki; pije 

alkoolike të distiluara; likere (të bëra nga 

distilimi); pije dixhestive (likeret dhe pije 

të distiluara që nxisin tretjen); aperitivë 

alkoolikë; biter; sidër, (musht i zier); 

koktejle alkoolike; xhin (raki e manave të 

dëllinjës); likere; rum; vodka; uiski; 

ekstrakte frutash, alkoolike; hidromel 

(pije alkoolike nga mjalti); përzierjet e 

përgatitura paraprakisht të pijeve 

alkoolike, të cilat nuk janë të bazuara në 

birrë; ekstrakte alkoolike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/694 

(220)  23/06/2021 

(540)   

BLUE HORIZON 
 

(551) Marke figure/fjale 

(554) Marke 

individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Blue Horizon Debt Solution sh.a 

Rr. Lek Dukagjini, Hyrja 1, Ap.5, ZK 

8160, Tirane., AL 

(740) Blerta Nesho 

Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6, 

Tiranë 

(511) 36  Transaksione financiare dhe 

sherbime pagesash, menaxhim financiar. 

Menaxhim i pasurive te paluajtshme.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/695 
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(220)  23/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure/fjale 

(554) Marke 

individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 )  

(591)  Ngjyra blu e erret; ngjyra blu 

gurkali dhe ngjyra e verdhe. 

(732)  Blue Horizon Debt Solution sh.a 

Rr. Lek Dukagjini, Hyrja 1, Ap.5, ZK 

8160, Tirane., AL 

(740) Blerta Nesho 

Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6, 

Tiranë 

(511) 36  Transaksione financiare dhe 

sherbime pagesash, menaxhim financiar. 

Menaxhim i pasurive te paluajtshme.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/697 

(220)  23/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Kassatly Group Holding S.A.L 

Achrafieh, Sioufi, Acacia Blgd., First 

Floor, Beirut, LB 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 32  Birrë; ujëra mineralë dhe të 

gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije 

frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe 

preparate të tjera për të bërë pijet, pije të 

gazuara.  

33  Pije alkoolike (me përjashtim të 

birrave).  
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MARKA TË REGJISTRUARA 
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(210)  AL/T/ 2021/151 

(540)  Beneta 

(732)  LUFRA SHPK 

Fshati Bishqethem, Lagjia "Rruga e 

Kishes", Autostrada Lushnje-Fier, AL 

(151)  13/08/2021 

(180)  11/02/2031 

(111)  21967 

(300)   

(510)  29  30, 

(526)   

(591)  -E kuqe; e bardhe. 

(740) Arben NDREKA 

Rr.'' 3 Krojet'', kthesa poshte Arbanes, 

Vaqarr, Tirane (godina Lufra shpk) 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/159 

(540)   SMART HOME ALBANIA  

(732)  Lejdi Imeraj 

Njesia Bashkiake nr.9, rruga Mahmut 

Fortuzi, ndertesa nr.1/58, Tirane-

Shqiperi., AL 

(151)  13/08/2021 

(180)  12/02/2031 

(111)  21969 

(300)   

(510)  35, 37  42, 

(526)   SMART HOME ALBANIA  

(591)  -blu; gri; e bardhë 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, 

Shqiperi. 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/164 

(540)  taxofit 

(732)  Klosterfrau Zürich AG 

Seestrasse 127, 8002 Zürich, Switzerland 

, CH 

(151)  13/08/2021 

(180)  12/02/2031 

(111)  21966 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/234 

(540)  klin 

(732)  KLIN PRODUTOS INFANTIS 

LTDA 

Rua Saulo Wesley G. Peres,  769, Bairro 

Novo Parque São Vicente, Virigui, São 

Paulo, Brazil. CEP: 16200-319, BR 

(151)  13/08/2021 

(180)  01/03/2031 

(111)  21968 

(300)   

(510)  25, 

(526)   

(591)  -blu, e verdhe, e kuqe, jeshile, e 

bardhe. 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/289 

(540)  CPA Solutions For Better Living  

(732)  CLIMA POINT ALBANIA SHPK  

Rruga Egnatia, Km.7, Godina Nr.18, 

Kashar, Tirane – Shqiperi, AL 

(151)  13/08/2021 

(180)  11/03/2031 
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(111)  21970 

(300)   

(510)  11, 35  37, 

(526)   

(591)  -e kuqe; e zezë 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, 

Shqiperi. 
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KORRIGJIME (NDRYSHIM EMRI)
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( 111)  8726 

( 210 )  AL/T/ 2000/226 

( 732 )  CITIZEN WATCH COMPANY OF AMERICA, INC. D/B/A/BULOVA 

350 FIFTH AVENUE, 29TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10118, US 

(740)  

 

 

 

( 111)  9883 

( 210 )  AL/T/ 2004/67 

( 732 )  CITIZEN WATCH COMPANY OF AMERICA, INC. D/B/A/BULOVA 

350 FIFTH AVENUE, 29 TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10118, US 

(740)  

 

 

 

( 111)  13534 

( 210 )  AL/T/ 2010/557 

( 732 )  CITIZEN WATCH COMPANY OF AMERICA, INC. D/B/A/BULOVA 

350 FIFTH AVENUE, 29TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10118, US 

(740)  

 

 
 
 


