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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
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(210) AL/T/ 2020/827
(220) 06/10/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) .al
(591) e kuqe; e bardhë
(732) Banka Credins sha
Rr.''Vaso Pasha'', nr.8, Tirane, AL
(740) Ardit Kola
Rr.''Vaso Pasha'', nr.8, Tirane
(511) 35 Negocim per trasaksione per
llogari te paleve te treta me qellim
perdorimit e platformes online per
mbledhje fondesh te nevojshme per
realizimit te projekteve sociale, kulturore;
sherbime
ndermjetesimi
nepermjet
bizneseve qe kane per qellim gjetjen e
investitoreve
të
mundshem
per
sipermarresit ne nevoje per fonde.

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) .al
(591)
(732) BNT Electronics shpk
Bulevardi Zhan D'Ark, Ndertesa 32,
Hyrja 16, Kati 2, Apartamenti 1, Tirane,
AL
(740) Jovan Bojdani
Bulevardi Zhan D'Ark, Ndertesa 32,
Hyrja 16, Kati 2, Apartamenti 1, Tirane
(511) 42 hartimin dhe zhvillimin e
pajisjeve
hardware
dhe
software
kompjuterikë

(210) AL/T/ 2021/316
(220) 17/03/2021
(540)

(210) AL/T/ 2020/1003
(220) 02/12/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) LAZARAT; elementi ®
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(591) e bardhë; e zezë
(732) ROLLUP Sh.P.K
Njesia Bashkiake/Administrative nr.6,
rruga Eduart Mano, zona 1, godina 1,
hyrja nr.2, prane liqenit te thate, Selite,
Tirane, AL
(740) Shar Cena
Njesia Bashkiake/Administrative nr.6,
rruga Eduart Mano, zona 1, godina 1,
hyrja nr.2, prane liqenit te thate, Selite,
Tirane
(511) 25 Veshje, Kepuce, veshje per
koken per njerezit; Kostume sportive;
bluze; kapuc; atlete; pantallona; triko;
doreza; kapele; pantofla; kanatiere;
kepuce sportive; tuta.
34
Duhan dhe zëvendësuesit e
duhanit;cigare
dhe
puro;cigare
elektronike dhe avullues oral për
duhanpirësit;artikuj
për
duhanpirësit;shkrepse;tavëll
për
duhanpirësit;libra me letra cigaresh;kuti
puro;prerese puro;mbajtëse cigaresh;kuti
cigaresh;filtra
cigaresh;letër
cigareje;cigare;cigare
që
përmbajnë
zëvendësues të duhanit, jo për qëllime
mjekësore;puro;cigare
elektronike;aromatizues, përveç vajrave
thelbësorë, për duhanin / aromatizuesit,
përveç
vajrave
thelbësorë,
për
duhanin;aromatizues, përveç vajrave
thelbësorë, për përdorim në cigare
elektronike / aromatizues, përveç vajrave
thelbësorë, për përdorim në cigare
elektronike;enë me gaz për çakmakë
puro;barëra
për
pirjen
e
duhanit*;nargjile;lagështues;çakmakë për
duhanpirësit;solucione të lëngshme për
përdorim në cigare elektronike;kuti
shkrepse;shkrepse;avullues
oral
për
duhanpirësit;pastrues
për
llulla
duhani;kavanoza duhani;qese e duhanit.
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne
dyqan dhe nepermjet internetit apo
programeve televizive te produkteve si:
Duhan dhe nenprodukte te duhanit, letra
duhani, filtra duhani, shkrepse; veshje si
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kostume sportive, pantallona, tuta, bluza,
kepuce, shall, kapuc. Prezantimi i
mallrave në media komunikimi, për
qëllime të shitjes me pakicë; sigurimi i
një tregu online për blerësit dhe shitësit e
mallrave dhe shërbimeve; ndihmë për
menaxhimin e biznesit; konsulencë për
menaxhimin e biznesit; konsulencë për
organizimin e biznesit; promovimin e
shitjeve për të tjerët; organizimi i
panaireve tregtare për qëllime komerciale
ose reklamuese; organizimi i ekspozitave
për qëllime komerciale ose reklamuese;
demonstrim i mallrave; dizenjimi i
materialeve reklamuese; shpërndarjen e
materialit reklamues; shërbimet e
ekspozimit për qëllime reklamimi;
studime tregu; reklamim / publicitet;
sigurimin e informacionit të biznesit
nëpërmjet një faqe online (web site).

(210) AL/T/ 2021/324
(220) 19/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) kopshti
(591) e zeze; ngjyre ari.
(732) Fatjon Kotoni
Rruga Sulejman Pasha, Pallati nr,2/1,
Dyqani nr.1, Kati 1, Tirane, AL
(740) Albana Laknori
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Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni,
Apt.36, Linze, Tirane.
(511) 3
vajra esencialë/ vajra
eterikë;vajra
për
qëllime
kozmetike;shkëlqyes
buzësh;shampoo;sapun;përgatitje zbutese
te lekures;ekstrakte bimore për qëllime
kozmetike;përgatitje per banjo (dushi), jo
për qëllime mjekësore;kripëra banjo
(dushi), jo për qëllime mjekësore.

(210) AL/T/ 2021/573
(220) 27/05/2021
(540)

ROLL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 90/360,640 04/12/2020 US
(526 )
(591)
(732) ADP, Inc.
One ADP Boulevard, Roseland, New
Jersey, 07068 United States of America,
US
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk.
C, Nr.2/1, Tirane
(511) 9 Softuer aplikacion kompjuterik i
shkarkueshëm për shërbime që lidhen me
punonjësit dhe personelin, përkatësisht,
përpunimi, përgatitja dhe administrimi i
listës së pagave, llogaritja e taksës së
pagave, pagat elektronike, shqyrtimi i
formimit (background) para punësimit,
ora, prania, planifikimi, mbajtja e
regjistrave të punonjësve dhe menaxhimi
i kompensimit; softuer aplikacioni
kompjuterik i shkarkueshëm për përdorim
në administrimin e bazës së të dhënave në
fushat e regjistrave të punonjësve dhe
menaxhimit të kapitalit njerëzor (HCM),
orarit, pranisë, planifikimit, listës së
pagave dhe pajtueshmërisë fiskale,
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menaxhimit të kompensimit, mësimit dhe
zhvillimit
dhe
planifikimit
të
zëvendësimit;
softuer
aplikacioni
kompjuterik
i
shkarkueshëm,
përkatësisht, softuer i mesazheve të
menjëhershme dhe softuer komunikimi
për përdorim në përpunimin e listës së
pagave, përgatitjen dhe administrimin,
llogaritjen e taksës së pagave, listën
elektronike të pagave, shqyrtimin e
formimit (background) para punësimit,
orën, praninë, planifikimin, mbajtjen e
regjistrave
të
punonjësve
dhe
menaxhimin e kompensimit.

(210) AL/T/ 2021/613
(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
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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
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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 antivigjilentepërautomjete [pajisjellambë] /
pajisje
anti-verbuesepërautomjete
[pajisjellambë]; kondicionerpërautomjete;
aparatetdhemakinat e pastrimittëajrit;
pajisjetdheinstalimet
e
ftohjes;
pajisjeshkrirësepërautomjete;
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
mikrovalëpërqëllimeindustriale; radiatorë
[ngrohje];
kabinetefrigoriferike;
aparatedhemakinerifrigoriferike;
dhomatfrigoriferike
/
frigoriferëtnëkëmbë;
aparatedheinstalimesanitare; kabinadushi;
dushe; soba [aparatet e ngrohjes];
ngroheseteujit;
pajisjeelektrikepërtëbërëkos.

(210) AL/T/ 2021/623
(220) 07/06/2021
(540)
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PEARL DROPS
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(526 )
(591)
(732) Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard, EWING
NJ 08628, United States, US
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 3
Preparate për pastrimin e
dhëmbëve, pasta dhëmbësh, xhel
dhëmbësh, lustrues dhëmbësh, preparate
për zbardhimin e dhëmbëve; larës dhe
shpëlarës për gojën, jo-mjekësore;
freskues të frymëmarrjes, jo-mjekësore.
5 Larës dhe shpëlarës mjekësore për
gojën, freskuese dhe karamele mjekësore
për frymëmarrjen, fije dentare mjekësore,
lustrues dentar profesional, shpëlarës
dentar
profesional,
ngjitës
për
protezat;preparate
mjekësore
për
pastrimin e dhëmbëve;xhel dentar
profesional.

(210) AL/T/ 2021/624
(220) 07/06/2021
(540)

5 Produkte farmaceutike

(210) AL/T/ 2021/671
(220) 18/06/2021
(540)

SAUCONY
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Saucony, Inc.
500 Totten Pond Road Waltham,
Massachusetts 02451 USA, US
(740) Kliton STEFANI
Rr."Kavajes", Nr.75/1, Tiranë
(511) 35 Shërbimet e shitjes me pakicë
nëpërmjet dyqaneve dhe shërbimet e
shitjes me pakicë
në internet të
produkteve këpucë, veshje, mbulesa koke,
çanta dhe pajisje shtesë.

(210) AL/T/ 2021/682
(220) 21/06/2021
(540)

FEMFRESH
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard, EWING
NJ 08628, United States, US
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 3 Kozmetike

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Surgical drapes & Equipments;
ALB; EU
(591) e bardhë; bojeqielli ne nuance
turkeze; blu ne nuance turkeze; gri
(732) ALBSET-EU shpk
Tirane Peze PEZE HELMES Njesia
Administrative Peze, Rruga Durres km.5,
Peze Helmes, Godine 4-kateshe, Kati i
pare., AL
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(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri
mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4
(511) 10
Aparate dhe instrumente
kirurgjikale mjeksore
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(210) AL/T/ 2021/704
(220) 25/06/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/701
(220) 24/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) natural; DETOX
(591) Blu; e kuqe; e bardhe; e verdhe
floriri.
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati,
Ohio 45202, US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Cajupi, 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 ) UNDERWEAR
(591)
(732) Elsa Kodra
Njesia Administrative nr.4, Rr.5 Maji,
Tregu Dinamo SH.A, Sektori Mekanika,
AL
(740) Enkelejda Gashi
Rruga Qemal Stafa, pallati 31, hyrja 1, ap.
26, Tiranë
(511) 25 te brendshme, veshmbathje,
kanatjere femrash, kanatjere meshkujsh,
mbathje
femrash,
mbathje
meshkujsh,bluza,
corape,
bizhame,
sutjena, geta, fustane gjumi, rroba banje.
35 Sherbim i shitjeve me shumice e
pakice te te brendshmeve, kanatjere
femrash, kanatjere meshkujsh, mbathje
femrash,
mbathje
meshkujsh,bluza,
corape, bizhame, sutjena, geta, fustane
gjumi, rroba banje.

(210) AL/T/ 2021/715
(220) 29/06/2021
(540)

"A TA PREKIM
PAK?"
(551) Marke fjale

Buletini i Pronësisë Industriale

(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) MIKELA KAKELI
Rruga Kavajes. Kompleksi "Lana Park"
Delijorgji, Kulla B Hyrja 29, Kati 10,
Apartamenti 44, Tirane, AL
(740) MIKELA KAKELI
Rruga Kavajes. Kompleksi "Lana Park"
Delijorgji, Kulla B Hyrja 29, Kati 10,
Apartamenti 44, Tirane
(511) 41 Prodhim programesh per radio
dhe televizion; sherbime regjistrimi audio
dhe video; prodhim i shfaqjeve;
organizim i shfaqjeve per qellime
kulturore dhe edukative; prezantim i
shfaqjeve te ndryshme drejtperdrejt;
dhenie me qera e pajisjeve audio ose
video; organizim i klasave te fitnesit;
dhenie me qera e pajisjeve sportive;
sigurim informacioni ne fushen e
edukimit , zbavitjes dhe aktiviteteve
rekreacionale; organizim i garave
sportive; organizim i udhetimeve me
guida; sherbime kampi me aktivitete
sportive; sherbime perkthimi dhe
interpretimi; produksione teatrale

(210) AL/T/ 2021/723
(220) 01/07/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
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(300)
(526 )
(591)
(732)
CONAD – CONSORZIO
NAZIONALE
DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD
Via Michelino, 59 – Bologna (BO), Italy,
40129, IT
(740) Renata Leka
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë,
1019
(511) 29 Mish, viçi i fresket, mish derri,
mish shpendesh; Mish (ne pergjithesi, pa
dallime); Mish dele; Fara, te pergatitura;
Fara, te pergatitura; Preparate te bera nga
perime te fresketa per supat; Supa dhe
lengu i mishit, ekstrakte mishi; Perime te
prera; Perime te prera per sallata;
Qumeshti i sojes; Qumeshti i tersheres;
Qumeshti i orizit; Qumeshti i sojes;
Qumeshti i orizit; Qumesht bajame;
Qumesht kikiriku; Qumesht arre kokosi;
Fruta, kerpudha dhe perime te gatuara, te
ngrira, te thata ose te konservuara; Perime
dhe legume te gatuara, te ngrira, te thata
ose te konservuara; Vajra; Vaj ulliri, Vaj
ulliri i virgjer dhe ekstra i virgjer,
yndyrna te ngrenshme; Peshk i fresket
dhe i konservuar, fruta deti dhe molusqe
te fresketa dhe te konservuara; Qumeshti,
djathi, kremi, produktet e qumeshtit,
gjalpi, kosi; Embelsira te bazuara ne
produktet e qumeshtit, kos frutash;
Marmelate, reçel; Kremra me baze
qumeshti ose djathi; Mish, mish i
perpunuar, proshuta te prera ose te
paprera dhe mishra te tymosr; Vezet dhe
produktet e vezeve; Ushqime qe perbehen
nga ushqime te gatshme dhe/ose ushqime
te ngrira te bazuara tek mishi, peshku,
djathi, mishi i thate; Produkte ushqimore
me baze patate; Meze me baze patate;
Ushqime te pergatitura dhe/ose te ngrira
qe perbehen kryesisht nga proteina
bimore; Ushqime qe perbehen nga
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ushqime te ngrira te bazuara ne proteina
bimore; Meze bazuar ne proteina bimore.
30 Kafe, çajra, kakao dhe zevendesuesit
e tyre; Çajra bimore; Buke dhe produkte
te pjekura, byreke, buke ne forme shiriti e
holle, ushqime krokante, meze me baze
mielli, drithera te perpunuara; Maja;
Makarona, Makarona qe permbajne
mbushje; Makarona qe permbajne veze;
Oriz; Tarte [te embla ose pikante];
Embelsire mus; Akull, akullore, kos
frutash dhe sorbeto; Embelsira te pjekura,
ushqime te embla; Biskota te embla;
Torta, çokollate dhe embelsira; Kripe,
ereza, aromatizues dhe ereza, uthull
balsamike, uthull; Sheqeri, embelsues
natyrale, lustra dhe mbushje te embla,
mjalte, embelsues; Kremra (embelsira);
Perhapes kremi me baze cokollate; Miell
perimesh; Miell; Ekstrakt çaj; Çaj bimor;
Ekstrakte, jo mjekesore; Propolis per
qellime ushqimore; Propolis.
31 Fruta dhe perime te fresketa; Lende
ushqimore dhe pije per kafshe, malt;
Produkte bujqesore, kopshtari dhe pyjore
dhe kokrra (jo te pergatitura dhe jo te
perpunuara), fara, bime natyrore dhe lule,
levore te paperpunuara, lende druri te
papjekura, lule, te thata, per zbukurim;
Ushqime per kafshet; Ushqimi i zogjve;
Biskota per qen; Leter me rere per kafshet
shtepiake; Ushqim per kafshet; Produkte
per mbeturinat e kafsheve;
32 Ujera; Pije joalkoolike; Aperitivet, joalkoolike; Pije te bazuara ne leng frutash;
Pije joalkoolike me pak kalori; Pije qe
permbajne vitamina; Lengje frutash te
shtrydhura; Pije te gazuara me arome;
Birre jo-alkoolike; Birre; Birra dhe
produkte birre; Nektaret e frutave, joalkoolike;
Leng limoni i shtrydhur;
Preparate joalkoolike per te bere pije;
Likere
(Preparate);
Preparate
per
prodhimin e ujit te gazuar; Shurupe per
pije; Musht, jo-alkoolik; Lengje; Lengje
perimesh [pije]; Leng domate [pije]; Pije
perimesh; Pije hirre; Pije me baze soje,
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perveç zevendesuesve te qumeshtit; Pije
me baze orizi, perveç zevendesuesve te
qumeshtit; Pije me baze uji qe permbajne
ekstrakte çaji; Smoothies.
33 Pijet alkoolike (perveç birres); Likere;
Pije alkoolike me baze frutash; Koktejle;
Tretes te ushqimit (liker dhe spirits);
Ekstrakte alkoolike frutash; Preparate per
te bere pije alkoolike; Musht; Spirits dhe
liker; Vere.
35 Reklama; Administrimi i biznesit;
Konsultime dhe ndihme ne menaxhimin e
biznesit, organizimin dhe promovimin;
Ndihme ne reklamimin e produkteve,
brenda kornizes se kontrates franchaise;
Konsulence dhe ndihme ne lidhje me
organizimin
dhe
menaxhimin
e
supermarketeve, hipermarketeve, bareve,
kafeterive; Konsulence dhe ndihme ne
lidhje me organizimin dhe menaxhimin e
restoranteve, dyqanve dhe lokaleve per
akullore; Tregtimi me pakice ose shitja
me shumice, porosia me poste, shitja ne
internet permes mjeteve elektronike te
porositjes ne distance te te gjitha llojeve
ne lidhje me plehun organik dhe
pesticidet, dheun e siperm dhe produkteve
bimore, produkteve te pastrimit dhe
kujdesit per shtepine, dhomat dhe
lavanderi; Tregtimi me pakice ose shitja
me shumice, porosia me poste, shitja ne
internet permes mjeteve elektronike te
porositjes ne distance te te gjitha llojeve
ne lidhje me produktet e higjienes
personale, kozmetikes, parfumerise;
Tregtimi me pakice ose shitja me
shumice, porosia me poste, shitja ne
internet permes mjeteve elektronike te
porositjes ne distance te te gjitha llojeve
ne lidhje me produktet higjieno-sanitare,
produkte dhe artikuj te bukurise dhe
kujdesit personal; Tregtimi me pakice ose
shitja me shumice, porosia me poste,
shitja ne internet permes mjeteve
elektronike te porositjes ne distance te te
gjitha llojeve ne lidhje kandalet elektrike
dhe karburantet, produktet ushqimore,
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dietike dhe produktet per foshnje;
Tregtimi me pakice ose shitja me
shumice, porosia me poste, shitja ne
internet permes mjeteve elektronike te
porositjes ne distance te te gjitha llojeve
ne lidhje me suplemente dietike dhe
ushqyese dhe ruajtesit e ushqimeve;
Tregtimi me pakice ose shitja me
shumice, porosia me poste, shitja ne
internet permes mjeteve elektronike te
porositjes ne distance te te gjitha llojeve
ne lidhje me leter alumini per ruajtjen e
produkteve ushqimore, materiale per
paketimin e produkteve ushqimore, ene
per ruajtjen e ushqimit; Tregtimi me
pakice ose shitja me shumice, porosia me
poste, shitja ne internet permes mjeteve
elektronike te porositjes ne distance te te
gjitha llojeve ne lidhje me setet e
guzhines nje perdorimshme dhe jo nje
perdorimshme, syze dhe produkte optike,
bateri dhe pajisje elektrike per telefona;
Tregtimi me pakice ose shitja me
shumice, porosia me poste, shitja ne
internet permes mjeteve elektronike te
porositjes ne distance te te gjitha llojeve
ne lidhje me kompjutera, laptope dhe
pajisje periferike te lidhura me to;
Tregtimi me pakice ose shitja me
shumice, porosia me poste, shitja ne
internet permes mjeteve elektronike te
porositjes ne distance te te gjitha llojeve
ne lidhje me pajisje shtepiake, llamba,
aparate ndriçimi; Tregtimi me pakice ose
shitja me shumice, porosia me poste,
shitja ne internet permes mjeteve
elektronike te porositjes ne distance te te
gjitha llojeve ne lidhje me per pajisje dhe
pjese makinash, leter kuzhine, facolete,
peceta letre; Tregtimi me pakice ose
shitja me shumice, porosia me poste,
shitja ne internet permes mjeteve
elektronike te porositjes ne distance te te
gjitha llojeve ne lidhje me peceta letre,
leter higjienike, peshqire letre, leter
pergamene; Tregtimi me pakice ose shitja
me shumice, porosia me poste, shitja ne
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internet permes mjeteve elektronike te
porositjes ne distance te te gjitha llojeve
ne lidhje me çanta letre, produkte letre nje
perdorimshme, libra, gazeta, artikuj letre
perthithes; Tregtimi me pakice ose shitja
me shumice, porosia me poste, shitja ne
internet permes mjeteve elektronike te
porositjes ne distance te te gjitha llojeve
ne lidhje me artikuj shkrimi, materialet e
shkrimit, materialet e paketimit; Tregtimi
me pakice ose shitja me shumice, porosia
me poste, shitja ne internet permes
mjeteve elektronike te porositjes ne
distance te te gjitha llojeve ne lidhje me
shtreterit, jasteket, dysheket, artikujt
shtepiak ose kuzhine, ene dhe pajisje per
to; Tregtimi me pakice ose shitja me
shumice, porosia me poste, shitja ne
internet permes mjeteve elektronike te
porositjes ne distance te te gjitha llojeve
ne lidhje me furça, kreher, sfungjere dhe
pastrues per perdorim personal dhe jo
personal; Tregtimi me pakice ose shitja
me shumice, porosia me poste, shitja ne
internet permes mjeteve elektronike te
porositjes ne distance te te gjitha llojeve
ne lidhje me vazo, pjata tavoline, gota nje
perdorimshme dhe jo nje perdorimshme;
Tregtimi me pakice ose shitja me
shumice, porosia me poste, shitja ne
internet permes mjeteve elektronike te
porositjes ne distance te te gjitha llojeve
ne lidhje me tekstilet; Tregtimi me
pakice ose shitja me shumice, porosia me
poste, shitja ne internet permes mjeteve
elektronike te porositjes ne distance te te
gjitha llojeve ne lidhje me mobilje, pajisje
shtepiake, kuzhine dhe peshqire prej liri;
Tregtimi me pakice ose shitja me
shumice, porosia me poste, shitja ne
internet permes mjeteve elektronike te
porositjes ne distance te te gjitha llojeve
ne lidhje me veshje, kepuce, aksesore per
koken; Tregtimi me pakice ose shitja me
shumice, porosia me poste, shitja ne
internet permes mjeteve elektronike te
porositjes ne distance te te gjitha llojeve
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ne lidhje me aksesore per veshje,
robdishan,
kinkaleri
(artikuj
te
rrobaqepesve); Tregtimi me pakice ose
shitja me shumice, porosia me poste,
shitja ne internet permes mjeteve
elektronike te porositjes ne distance te te
gjitha llojeve ne lidhje me artikuj
ushqimore, frutat dhe perimet e fresketa
dhe jo te fresketa, produkte te gatshme;
Tregtimi me pakice ose shitja me
shumice, porosia me poste, shitja ne
internet permes mjeteve elektronike te
porositjes ne distance te te gjitha llojeve
ne lidhje me ushqimet e gatshme,
produkte te pjekura; Tregtimi me pakice
ose shitja me shumice, porosia me poste,
shitja ne internet permes mjeteve
elektronike te porositjes ne distance te te
gjitha llojeve ne lidhje me embelsirat,
embelsuesit natyral dhe artificial;
Tregtimi me pakice ose shitja me
shumice, porosia me poste, shitja ne
internet permes mjeteve elektronike te
porositjes ne distance te te gjitha llojeve
ne lidhje me produkte ushqimore
organike, produkte dhe ushqime per
kafshet; Tregtimi me pakice ose shitja me
shumice, porosia me poste, shitja ne
internet permes mjeteve elektronike te
porositjes ne distance te te gjitha llojeve
ne lidhje me uje mineral, pije; Tregtimi
me pakice ose shitja me shumice, porosia
me poste, shitja ne internet permes
mjeteve elektronike te porositjes ne
distance te te gjitha llojeve ne lidhje me
birrat, pijet alkoolike, veren.
43 Sherbime per ofrimin e ushqimit dhe
pijeve; Sherbime per Bar, Kafene,
Restorante, Lokale per pica, Bar-rostiçeri,
Lokale per akullore.

(210) AL/T/ 2021/733
(220) 05/07/2021
(540)

DOXAT
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
Bosnalijek, farmaceutska i
hemijska industrija, dioničko društvo
Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) Fatos DEGA
Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë
(511) 5 prodhime farmaceutike.

(210) AL/T/ 2021/734
(220) 05/07/2021
(540)

REHYDROSOL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
Bosnalijek, farmaceutska
hemijska industrija, dioničko društvo
Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) Fatos DEGA
Rr. "Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30,
Tiranë
(511) 5 prodhime farmaceutike.

(210) AL/T/ 2021/753
(220) 07/07/2021
(540)

(551) Marke figure

i
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(554) Marke individuale
(300)
(526 ) 4 yjet; hotel
(591) e arte; e bardhe.
(732) ALQI PAPA
Vlore, Sarande, Lagjia nr.1, Rr. TurizemKanali i Çukes, AL
(740) Alqi Papa
Vlore, Sarande, Lagjia nr.1, Rr. TurizemKanali i Çukes
(511) 43
Shërbime të zyrave të
akomodimeve [hotel]; Shërbime bari;
Shërbime kafene; Shërbime kafeterie;
Shërbime të sigurimit të mjediseve të
kampingut; Shërbime të kateringut për
ushqime dhe pije; Shërbime të rezervimit
të hoteleve; Shërbime hoteli; Shërbime të
informacionit dhe këshillimit në lidhje me
përgatitjen e vakteve; Shërbime moteli;
Shërbime të pritjes për akomodimin e
përkohshëm [menaxhimi i pritjes dhe
nisjeve]; Shërbime restoranti; Shërbime
restoranti me vetë shërbim; Shërbime të
restorantit të ushqimeve që konsumohen
midis vakteve snack-bar; Shërbime të
rezervimit për akomodim të përkohshëm;
Shërbime të dhënies me qera të dhomave
të mbledhjeve.

(210) AL/T/ 2021/773
(220) 12/07/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
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(526 ) Produkt Bio Origjinal Mirdita
(591) E kuqe; e zeze; jeshile; e bardhe.
(732) Raimonda Nikolli pf
RUBIK Lagjia e Mesme, Rruga
''Marianne Graf'', Kati i pare, Hyrja 2,
Nr.Pasurise 4/63-N, zona Kadastrale 3244
4603., AL
(740) ALEKSANDER PRIFTI
Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi,
Shkalla 1, zyra nr.9
(511) 35 Sherbime të shitjes me shumicë
dhe pakicë të produkteve bujqesore.

(210) AL/T/ 2021/784
(220) 13/07/2021
(540)

ZGJOHU ME
DASHURI
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) LUXURY BEDDING SHPK
Autostrada Tiranë - Durrës Km. 8,
Ndërtesë 3 katëshe nr. 72, përkrah
Piramida Nikol, Picar, Vorë, Tiranë, AL
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 20
Dyshekë; jastëk; krevate;
shtresa dhe mbulesa për krevate, përveçse
pëlhurë liri; jastëk për gjumë; krevate ajri,
jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo
për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo
për qëllime mjekësore; jastëk ajri, jo për
qëllime mjekësore; dyshekë që nuk
palosen për foshnje; dyshekë kashte;
dërrasa (struktura) për krevate; krevate
me rrota, jo prej metali; krevate për
kafshë shtëpiake; dyshekë kampingu;
kolltuqe; mobilje prej metali; jastëk për
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pozicionimin e kokës per foshnje; jastëk
për mbështetjen e kokës per foshnje;
divane; tavolina; rafte për mobilje;
dollape; mobilje; pasqyra; korniza
pikturash.
24 Tekstile dhe zëvendësues për tekstile;
pëlhura liri për shtëpi; mbulesa për
krevate; batanije për krevate; mbulesa për
dyshekë; këllëfe për jastëk; pëlhura prej
pambuku; jorgane; çarçafë; shajak;
mbulesa për jastëk; mbulesa prej letre për
krevate; valanca për krevate; pëlhura për
përdorim tekstil; peshqira fytyre prej
tekstili; pëlhura liri për krevate; perde
prej tekstili ose plastike; pëlhura liri për
banjo, përveçse veshje; mbulesa prej
tekstili për moblije; çanta gjumi;
materiale tekstili; këpusha [mbulesa për
dyshekë]; shami prej tekstile; pëlhura të
thurrura; pëlhurë rami; pëlhurë prej
mëndafshi artificial; perde dushi prej
tekstile ose plastike.
35 Shërbime të reklamimit; shërbime të
menaxhimit,
organizimit
dhe
administrimit të biznesit; shërbime të
administrimit
të
programeve
të
besnikërisë së klientit; shërbime të
përpunimit administrative të porosive të
blerjes; shërbime të reklamimit me postë;
shërbime të dhënies me qera të hapësirave
reklamuese; shërbime këshillimi për
menaxhim biznesi; shërbime të dhënies
me qera të billbordeve [borde reklamimi];
shërbime konsulence për organizimin dhe
menaxhimin e biznesit; shërbime të
asistencës së menaxhimit të biznesit;
shërbime të studimit të biznesit; shërbime
të ofrimit të informacionit të biznesit
përmes një website; shërbime të
administrimit tregtar të licensimit të
mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve;
shërbime të ndërmjetësimit tregtar;
shërbime të ofrimit të informacionit dhe
këshillimit tregtar për konsumatorë në
përzjedhjen
e
produkteve
dhe
shërbimeve; shërbime të demonstrimit të
mallrave; shërbime të reklamimit me
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postë direkte; shërbime të shpërndarjes së
materialit reklamues; shërbime të
organizimit të ekspozitave për qëllime
tregtare ose reklamimi; shërbime të
studimit të tregut (marketing); shërbime
të modelimit për reklamim ose
promocione shitjesh; shërbime të
reklamimit
online
në
një
rrjet
kompjuterik; shërbime të ofrimit të një
tregu online për blerës dhe shitës të
mallrave dhe shërbimeve; shërbime të
rekrutimit të personelit; shërbime të
prezantimit në media të komunikimit, për
qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të
marrëdhënieve me publikun; shërbime të
publikimit të teksteve publicitare;
shërbime të reklamimit në radio;
shërbime të promocionit për të tjerë;
shërbime telemarketingu; shërbime të
reklamimit në televizor; shërbime të
organizimit të panaireve.

(210) AL/T/ 2021/802
(220) 16/07/2021
(540)

ALPHA/ALFA
(551) Marke fjale
(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; aditivë
për larjen e rrobave; preparate për
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lavanderi; detergjente për lavanderi;
pastruesa të lëngshëm për lavanderi;
preparate për njomjen e rrobave;
substanca për tu përdorur në lavanderi;
agjentë shpëlarës për përdorim në
lavanderi; vajra esenciale si aromatizuese
për përdorim në lavanderi; preparate
aromatizuese për përdorim në lavanderi;
sapune dhe xhele; produkte dhe preparate
shpëlarëse për zbutje; zbutësa për tekstile.
5
Preparate për lavanderi për të
shkatërruar
parazitët;
fungicide;
herbicide; germicide; dezinfektantë për
përdorim shtëpiak; produkte higjienizuese
për lavanderi; produkte higjienizuese për
shpëlarje; detergjente germicide; sapune
dhe detergjente higjienizuese; produkte
higjienizuese për përdorim shtëpiak.

(210) AL/T/ 2021/865
(220) 29/07/2021
(540)

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 3 Produkte të kujdesit personal,
përkatësisht preparate për pastrimin e
lëkures dhe trupit;sapun kallëp;sapun të
lëngët duarsh;xhel dhe krem dushi;larës
trupi;preparate
për
kujdesin
e
flokëve;deodorante, sprai kundër djersës
dhe
për
sqetulla
për
përdorim
personal;hidratues, locione dhe kremra
per
trupin
dhe
lëkurën;pudër
talk;preparate për rroje;aromatikë [vajra
essencialë];preparate kozmetike për nxirje
nga dielli dhe preparate për të mbrojtur
lëkurën nga efektet e diellit;vaj
bajame;përgatitjet aloe vera për qëllime
kozmetike;letra të lagura për qëllime
kozmetike.
35 Shërbime të reklamimit; shërbime të
menaxhimit,
organizimit
dhe
administrimit të biznesit; funksione zyre;
shërbime të shitjes me shumicë dhe
pakice te produkteve detergjente.

(210) AL/T/ 2021/872
(220) 29/07/2021
(540)

(551) Marke figure/fjale
(554)
Marke
individuale/certifikuese/kolektive
(300)
(526 )
(591) Ngjyra e bardhe; bojeqielli.
(732) SIROL 2008
Vlore Novosele SKROFOTINE, rruga
Nacionale Vlore- Fier, OBJEKT 2KATESH NR.11, KATI 1, AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Kafe; Tradicionale
(591)
(732) Zihni Halimi
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Tirane, Njesia Bashkiake nr.6, Rruga
Femi Ali Kosturi , ndertesa nr.3, AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 30 Kafe, çaj, sheqer, oriz, tapioke,
miell palme, kafe artificiale, kakao,
cokollatë, miell dhe përgatitjet e bëra nga
drithëra, bukë, pastë dhe ëmbëlsira,
mjaltë melasë, maja pjekje-pluhur, kripë,
mustardë, uthull, sallatë (condiments)
erëza, akull.
32 Ujërat minerale dhe të gazuara;Pije
joalkoolike;Pije frutash dhe lëngje
frutash;Shurupe dhe përgatitje të tjera
joalkoolike për të bërë pije;Birra;Pije të
lehta;Pijet me bazë orizi dhe me bazë
soje,
përveç
zëvendësuesve
të
qumështit;Pijet energjike,Pijet izotonike,
Pijet
sportive
të pasuruara
me
proteina;Esenca joalkoolike dhe ekstrakte
frutash për prodhimin e pijeve.
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MARKA TË REGJISTRUARA
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(210) AL/T/ 2020/299
(540) SELECT & GO
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm,
Germany, DE
(151) 20/08/2021
(180) 16/04/2030
(111) 21976
(300)
(510) 29, 30, 31, 32, 33 35,
(526)
(591) -e gjelbërt; e bardhë;
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/918
(540) LUNA
(732) COMMERCEE CORP SHPK
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla,
Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes,
Dyqani Nr.11, Tirane – Shqiperi., AL
(151) 18/08/2021
(180) 06/11/2030
(111) 21971
(300)
(510) 20, 24 35,
(526)
(591) (740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.

(210) AL/T/ 2020/1027
(540) Giga Team
(732) VODAFONE ALBANIA
Autostrada Tirane- Durres, Rruga
Pavaresia, Nr.61, Kashar, Tirane, AL
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(151) 23/08/2021
(180) 15/12/2030
(111) 21984
(300)
(510) 9, 38 42,
(526) Giga
(591) (740) Anisa Rrumbullaku
Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ibrahim
Rugova", Sky Tower, kati 5/2, Tirane.

(210) AL/T/ 2020/1089
(540) PAGO
(732) RUBICON sh.a
Njësia Administrative nr.9, Rruga Asim
Vokshi, Ndertesa 15, Hyrja 25,
Apartamenti 7, 1016, Tiranë / AL, AL
(151) 20/08/2021
(180) 24/12/2030
(111) 21979
(300)
(510) 36,
(526)
(591) (740) Arben Kryeziu
Rruga "Idriz Dollaku", Pall.5, Shk.2,
Ap.39, Tiranë, Kutia Postare 8198

(210) AL/T/ 2020/1090
(540) RPAY
(732) RUBICON sh.a
Njësia Administrative nr.9, Rruga Asim
Vokshi, Ndertesa 15, Hyrja 25,
Apartamenti 7, 1016, Tiranë / AL, AL
(151) 20/08/2021
(180) 24/12/2030
(111) 21978
(300)
(510) 36,
(526)
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(591) (740) Arben Kryeziu
Rruga "Idriz Dollaku", Pall.5, Shk.2,
Ap.39, Tiranë, Kutia Postare 8198

(210) AL/T/ 2021/38
(540) Lunariaa.eu, say it with dried
flowers
(732) Olsjana Ajdini
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Emin
Duraku, Pallati nr.116/3, Tirane, AL
(151) 20/08/2021
(180) 15/01/2031
(111) 21972
(300)
(510) 31,
(526) eu; dried flowers
(591) (740) Olsjana Ajdini
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Emin
Duraku, Pallati nr.116/3, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/39
(540) Thuaje me lule
(732) Olsjana Ajdini
Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Emin
Duraku, Pallati nr.116/3, Tiranë, AL
(151) 23/08/2021
(180) 15/01/2031
(111) 21982
(300)
(510) 31,
(526) lule
(591) (740) Olsjana Ajdini
Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Emin
Duraku, Pallati nr.116/3, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/59
(540) FUEGO
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(732) NEPTUN SH.P.K.
Tirane Farke LUNDER Godina e Brunes
Space, Qendra Tregtare Teg, perballe
hyrjes
violë,
rruga
nacionale
TiraneElbasan, Farke, Lunder, Tirane,
AL, AL
(151) 20/08/2021
(180) 22/01/2031
(111) 21973
(300)
(510) 9 11,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat
Albania
sh.p.k,
Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/60
(540) NEPTUN
(732) NEPTUN SH.P.K.
Tirane Farke LUNDER Godina e Brunes
Space, Qendra Tregtare Teg, perballe
hyrjes violë, rruga nacionale Tirane
Elbasan, Farke, Lunder, Tirane, AL
(151) 20/08/2021
(180) 22/01/2031
(111) 21974
(300)
(510) 35 37,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat
Albania
sh.p.k,
Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/88
(540) RAV4 ADVENTURE
(732)
TOYOTA
JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,
Japan, JP
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(151) 23/08/2021
(180) 29/01/2031
(111) 21983
(300)
(510) 12,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk.
C, Nr.21/1, Tirane

(210) AL/T/ 2021/97
(540) D DERMALS
(732) DERMALS- AL
Rruga Kavajës, Nd. Nr. 1, Hyrja 11, Kati
3/3,Tiranë, Shqipëri (AL), AL
(151) 20/08/2021
(180) 01/02/2031
(111) 21980
(300)
(510) 10,
(526)
(591) -e bardhë; portokalli
(740) Gazmir Isakaj
Rruga "Petro Nini Luarasi", Ndërtesa 22,
hyrja 17, ap.28, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/118
(540) NEMISYS
(732) ESCO Group LLC
2141 NW 25th Ave Portland OR 97210,
United States , US
(151) 23/08/2021
(180) 03/02/2031
(111) 21987
(300)
(510) 7,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
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(210) AL/T/ 2021/119
(540) ULTRALOK
(732) ESCO Group LLC
2141 NW 25th Ave Portland, OR 97210,
United States , US
(151) 23/08/2021
(180) 03/02/2031
(111) 21986
(300)
(510) 7,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2021/120
(540) ESCO
(732) ESCO Group LLC
2141 NW 25th Ave Portland OR 97210,
United States , US
(151) 23/08/2021
(180) 03/02/2031
(111) 21985
(300)
(510) 6 7,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2021/127
(540) iCON
(732)
British American Tobacco
(Brands) Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100, DE
19808-1674 Wilmington, United States ,
US
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(151) 20/08/2021
(180) 04/02/2031
(111) 21975
(300)
(510) 34,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2021/168
(540) MOXEZA
(732) Novartis AG
4002 Basel, Switzerland, CH
(151) 20/08/2021
(180) 15/02/2031
(111) 21977
(300)
(510) 5,
(526)
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(591) (740) Irma CAMI
Rr.”Besim Alla”, pallati “Dilo” shkalla 2,
apt.25, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/170
(540) ZOMIG
(732) Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse
6,
52078
Aachen,
Germany, DE
(151) 20/08/2021
(180) 15/02/2031
(111) 21981
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.
2/1, Tirane
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DISENJO INDUSTRIALE TË
DEPOZITUARA
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( 21 ) AL/I/ 2021/16
( 22 ) 06/07/2021
( 54 ) SOBË PËR NGROHJE
( 30 )
( 73 ) Andon Korça-Person Fizik / Fshati Hajdaran, Rruga "Theodhor Haxhifilipi", Zona
Kadastrale Nr.1919, Pasuria Nr.15/12, Kati I,. Elbasan, Shqipëri, AL
( 71 )
( 51 )
( 55 )
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( 21 ) AL/I/ 2021/17
( 22 ) 06/07/2021
( 54 ) SOBË PËR NGROHJE
( 30 )
( 73 ) Andon Korça-Person Fizik / Fshati Hajdaran, Rruga "Theodhor Haxhifilipi", Zona
Kadastrale Nr.1919, Pasuria Nr.15/12, Kati I,. Elbasan, Shqipëri, AL
( 71 )
( 51 )
( 55 )
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( 21 ) AL/I/ 2021/18
( 22 ) 06/07/2021
( 54 ) SOBË PËR NGROHJE
( 30 )
( 73 ) Andon Korça-Person Fizik / Fshati Hajdaran, Rruga "Theodhor Haxhifilipi", Zona
Kadastrale Nr.1919, Pasuria Nr.15/12, Kati I,. Elbasan, Shqipëri, AL
( 71 )
( 51 )
( 55 )
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( 21 ) AL/I/ 2021/19
( 22 ) 06/07/2021
( 54 ) SOBË PËR NGROHJE
( 30 )
( 73 ) Andon Korça-Person Fizik / Fshati Hajdaran, Rruga "Theodhor Haxhifilipi", Zona
Kadastrale Nr.1919, Pasuria Nr.15/12, Kati I,. Elbasan, Shqipëri, AL
( 71 )
( 51 )
( 55 )
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