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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 
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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/ 2020/187 

(220)  05/03/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) dent 

(591)  E KUQE; E BARDHË 

(732)  Abedin Mehmeti 

Sheshi Karl Topia ( Zogu I Zi), Kulla Nr 

2 , Pallati Nr. 127, Kati I 3-te, Tirane – 

Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2,Ap 4 

(511) 35  Shërbime shitje me shumicë 

dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet 

faqeve të internetit të produkteve si: 

aparatura, produkte dhe materiale dentare, 

produkte mjeksore dhe farmaceutike, 

ilace, produkte kozmetike, pajisje 

mjeksore dhe laboratorike, preparate 

sanitare për qëllime mjekësore, ushqime 

dietike dhe substanca të përshtatshme për 

përdorim mjekësor dhe veterinar, 

ushqime për foshnja, dieta plotësuese për 

njerëzit dhe kafshët, pajisje 

fizioterapeutike dhe ortopedike; shërbime 

të ndërmjetësimit komercial; prezantimi i 

mallrave në media komunikimi, për 

qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 

prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave 

dhe shërbimeve për biznese të tjera]; 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; marketing; 

demonstrim i mallrave; asistencë për 

menaxhim komercial apo industrial; 

informacion tregtar dhe këshilla për 

konsumatorët në zgjedhjen e produkteve 

dhe shërbimeve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/219 

(220)  18/03/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ARGAN 

(591)   

(732)  LANDOLL S.R.L. 

VIALE BIANCA MARIA 41, MILANO, 

ITALY, IT 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C, 

Nr.21/1, Tirane 

(511) 3  Kozmetikë, sapunë, pastrues, 

locione, kremra dhe përgatitje për 

kujdesin e fytyrës, trupit, skalpit, thonjve 

dhe flokëve; xhel dushi; shkumë për 

banjë; kripëra për banjë; kozmetikë dhe 

makiazh; preparate makiazhi; makiazh 

bazë në formën e kremrave; makiazh për 

fytyrën dhe trupin; makiazh për sytë; 

makiazh buzësh; baza makiazhi; makiazh 

pluhur; krem për sy dhe lapsa; hije 

qepalle; rimel sysh; lapsa dhe të kuq 

buzësh; preparate për heqjen e makiazhit; 

manikyr thonjsh; preparate për heqjen e 

manikyrit të thonjve; preparate kozmetike 

për kujdesin e mjekrës; krem rroje; xhel 

rroje; locione për mjekër; preparate pas 

rruajtjes; sapun rroje; shkumë rroje; 
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ngjyra për mjekrën; aroma për përdorim 

personal; preparate për aromatizimin e 

ajrit; preparate kozmetike dhe preparate 

për kujdesin e flokëve, shampo, 

kondicionerë, kremra për flokë; bojë 

flokësh; fiksues flokësh; xhel flokësh; 

hidratues flokësh; llak flokësh; locione 

kozmetike për flokët; locione fiksuse për 

flokët; pastë stilimi për flokë; vajra për 

kondicionimin e flokëve; pomada për 

flokë; preparate për zbardhjen e flokëve; 

preparate për të drejtuar flokët; shkëlqyes 

flokësh; shkumë flokësh; shampo dhe 

kondicionerë për përdorim për flokë; 

spraj flokësh dhe xhel flokësh; shkumë 

dhe xhel flokësh; shpëlarës flokësh 

[shampo, kondicionerë]; ngjyra për flokë; 

tonik për flokë; preparate për ngjyrosjen e 

flokëve; preparate dhe trajtime të flokëve; 

preparate për ondulimin e flokëve; krem 

për trajtimin e skalpit, jo mjekësor; 

locione për trajtimin e forcimit të flokëve; 

preparate për kozmetikë lëkure dhe 

flokësh; preparate për pastrimin, lyerjen, 

ngjyrosjen, shkëlqimin, stilimin dhe 

permanentin e flokëve; preparate për 

kujdesin e lëkurës, flokëve dhe skalpit, jo 

për qëllime mjekësore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/939 

(220)  17/11/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) caFFè 

(591)  e zezë; e kuqe; 

(732)  MERITA MELANI 

Rruga ARDENO, ZK 2679, MEZES, AL 

(740) DRITAN PRENCI 

Rr. Medar Shtylla, Nd.47, H.29, Ap.31, 

K.8-te, kompleksi Kika 1. 

(511) 30  KAFE, CAJ, KAKAO DHE 

KAFE ARTIFICIALE;ORIZ, 

MAKARONA DHE NUDËLLS;MIELL 

PATATEJE DHE NISESHTE 

PALME;MIELL DHE PREGATITJE 

DERIVATE TË DRITHERAVE, 

BUKË;PASTRA DHE 

EMBËLSIRA;ÇOKOLLATË;AKULLO

RE;SORBETO;SHEQER, MJALTE, 

SHURUP SHEQERI, MAJA, SODË PËR 

PJEKJE;KRIPE STINORE, ERËZA, 

BARËRA TË KOSERVUARA, 

UTHULL, SALCËRA DHE 

KONDIMENTE TË TJERË, AKULL 

(UJË I NGRIRE)  

35  REKLAMA; MENAXHIM 

BIZNESI; ADMINISTRIM BIZNESI; 

FUNKSIONE ZYRE.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/182 

(220)  06/04/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Bebin  

(591)  Kuqe; jeshile; e verdhe, e bardhe. 

(732)  Lorena Kaca 

Mine Peza; Nd. 210; H. 4; Ap. 28; Njësia 

Administrative Nr. 9; Njesia bashkiake 
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nr.9, TIRANË, AL 

(740) Lorena Kaca 

Mine Peza; Nd. 210; H. 4; Ap. 28; Njësia 

Administrative Nr. 9; Njesia bashkiake 

nr.9, TIRANË 

(511) 12  Mbeshtetese karroce  

18  Kangur per bebe  

20  jastëk për mbajtjen e bebit;shtrese per 

nderrimin 

e bebit;kosh lodrash;ulëse për bebe; 

tapete (mats); shporta moses për bebe  

21   kuti  

22   minishtrat bebi (coccon)  

24  anësore krevati; thes gjumi për bebe  

28  palestër për bebe (baby gym);lodra 

pellushi me batanie të qepur  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/228 

(220)  26/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Baby Diapers SENSITIVE; 

elementët figurativ të fëmijës dhe të 

pelenës 

(591)  e gjelbër; e kaltër; e bardhë; e 

kuqe; e kuqe e errët; portokalli; mustardë; 

blu; bojëqielli; nude 

(732)  Sibora2021 

Lagjia Kryengritja e Fierit, Rruga Aulona, 

Godina nr.11, Fier, Shqiperi, AL 

(740) Lisjana Shanaj 

Rruga e Kavajes, Ndertesa 223, H.3, 

Ap.29, Njesia administrative nr.7, Tirane, 

Shqiperi 

(511) 5  Pelena  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/274 

(220)  08/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E kuqe; e bardhe; e zeze. 

(732)  dua AG 

Leutschenbachstrasse 95, 8050 Cyrih, 

Zvicër, CH 

(740) Neriza Brami 

Rr. Brigada VIII, Vila nr. 7, kati 2, Tirane 

(511) 9  program kompjuterik i lojërave 

kompjuterike, i shkarkueshëm; program 

kompjuterik i lojërave kompjuterike, i 

regjistruar; programe operative 

kompjuterike, të regjistruara; programe 

kompjuterike, të shkarkueshme; programe 

kompjuterike, të regjistruara; aplikacione 

të programeve kompjuterikë, të 

shkarkueshëm; platforma të programeve 

kompjuterikë, të regjistruara ose të 

shkarkueshme; program kompjuterik, i 

regjistruar; kuletat elektronike të 

shkarkueshme; emoticons të 

shkarkueshëm për telefonat mobil; 

grafikë të shkarkueshëm për celularë; 

skedarë të imazheve të shkarkueshëm; 
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skedarë muzikorë të shkarkueshëm.  

35  administrimi i programeve të 

besnikërisë së konsumatorit; përpunimi 

administrativ i urdhrave të blerjes, 

reklamimi / publiciteti, shërbimet e 

agjencisë reklamuese / shërbimet e 

agjencisë publicitare, reklamimi me 

porosi postare, prodhimi i filmave 

reklamues; shërbime këshilluese për 

menaxhim biznesi; shërbimet e 

ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me 

përputhjen e investitorëve të mundshëm 

privatë me sipërmarrësit që kanë nevojë 

për fonde; konsulencë për menaxhim 

biznesi dhe organizim; ndihmë për 

menaxhim biznesi; konsulencë për 

menaxhim biznesi; menaxhim biznesi për 

ofruesit e shërbimeve të pavarura; 

konsulencë për organizata biznesi; 

sigurimi i informacionit afarist; sigurimi i 

informacionit të biznesit përmes një faqe 

në internet; shërbime të ndërmjetësimit 

tregtar; sigurimi i informacionit për 

kontaktet tregtare dhe afariste sigurimi i 

informacionit dhe këshillimit tregtar për 

konsumatorët në zgjedhjen e produkteve 

dhe shërbimeve; përpilimi i informacionit 

në bazat e të dhënave kompjuterike; 

përpilimi i statistikave; reklama direkte 

me postë; marketing; negocimi dhe 

përfundimi i transaksioneve tregtare për 

palët e treta; reklamimi në internet në një 

rrjet kompjuterik; shkrimi i teksteve 

publicitare  

36  shërbime bankare; investim kapital; 

mbledhje fondesh bamirësie; financimi 

nga donacione; shërbime të pagesës së 

portofolit elektronik; transferimi 

elektronik i fondeve; transferimi 

elektronik i valutave virtuale; shkëmbimi 

financiar i monedhës virtuale; menaxhim 

financiar; menaxhimi financiar i pagesave 

të rimbursimit për të tjerët; sponsorizimi 

financiar; shërbimet e financimit; bankar 

në internet; përpunimi i pagesave të 

kartave të kreditit; përpunimi i pagesave 

të kartave të debitit; lëshimi i njesive 

(token) me vlerë.  

41  organizimi i konkurseve [edukim ose 

argëtim]; shërbime argëtimi; shërbimet e 

bibliotekës së huazimit; shërbime të 

reporterëve të lajmeve; botimi në internet 

i librave dhe revistave elektronike; 

prezantimi i shfaqjeve të drejtpërdrejta 

(live); prezantimi i shfaqjeve; publikimi i 

teksteve, përveç teksteve publicitare; 

prodhimi i programeve radiotelevizive; 

argëtim në radio; organizimi i shfaqjeve 

[shërbimet impresario]; prodhimi i 

shfaqjeve.  

42  programim kompjuterik; dizajn i 

softuverit kompjuterik; krijimin dhe 

dizajnimin e indekseve të informacionit të 

bazuar në faqe në internet për të tjerët 

[shërbimet e teknologjisë së 

informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen 

e faqeve të internetit për të tjerët; 

shërbime të kriptimit të të dhënave; 

zhvillimi i platformave kompjuterike; 

monitorimi elektronik i informacionit 

personal të identifikimit për të zbuluar 

vjedhjen e identitetit përmes internetit; 

shërbime të teknologjisë së informacionit 

të ofruara mbi baza të jashtme; instalimi i 

softuverit kompjuterik; mirëmbajtja e 

softuerit kompjuterik; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike për të zbuluar 

prishjet; platforma si shërbim [PaaS]; 

kërkime në fushën e teknologjisë së 

telekomunikacionit; mbajtja e serverit; 

softueri si shërbim [SaaS]; zhvillimi i 

softuerit në kuadrin e publikimit të 

softuerit; përditësimi i softuerit 

kompjuterik; shërbimet e vërtetimit të 

përdoruesve duke përdorur teknologjinë e 

identifikimit për aplikacionet e 

programeve online; shërbimet e vërtetimit 

të përdoruesve duke përdorur 

teknologjinë për transaksionet e tregtisë 

elektronike; marrja me qira e serverave në 

internet; konsulencë për krijimin e faqeve 

në internet.  

45  shërbime takimesh; dhënia me qira e 

emrave të domain-eve në internet; 
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licencimin [shërbimet juridike] në 

kuadrin e publikimit të softuerit; 

licencimi i softuerit kompjuterik 

[shërbimet juridike]; licencimi i pronës 

intelektuale; shërbimet e agjencisë 

martesore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/290 

(220)  12/03/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) RRUSH 

(591)  e zezë; rozë pastel 

(732)  Eralda Hoxhalli 

Rr.Sulejman Pasha, P.88/1, Tirane, AL 

(740) Eralda Hoxhalli 

Rr.Sulejman Pasha, P.88/1, Tirane 

(511) 30  Uthull rrushi   

32  Musht rrushi, i pafermentuar   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/543 

(220)  19/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Kantina 

(591)  E kuqe; kafe 

(732)  Admir Pupa 

Lagjia ''Fushë Peshtan'', rruga nacionale 

Berat-Skrapar, Berat, AL 

(740) Majlinda Sheshi 

Rruga"Abdi Toptani",Torre Drin,kati 4, 

Tiranë 

(511) 35  Shitja me shumice dhe pakice e 

pijeve alkoolike  

40  Prodhimi i pijeve alkoolike  

43  Ofrimi i sherbimeve bar, restorant, 

ofrimi i sherbimeve te akomodimit, hotel, 

ofrimi i sherbimeve te agroturizmit dhe 

bujtinave  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/550 

(220)  21/05/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 
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(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) hair solutions 

(591)  e zezë; e bardhë; e kuqe 

(732)  Eduart Ndreu 

Rruga Shyqyri Bërxolli, Pallati Aurora, 

Kati 2, Tiranë, AL 

(740) Eduart Ndreu 

Rruga Shyqyri Bërxolli, Pallati Aurora, 

Kati 2, Tiranë 

(511) 3  ngjitës për ngjitjen e qerpikëve të 

rremë;ngjitës për ngjitjen e flokëve të 

rremë;ngjitës për qëllime 

kozmetike;locione pas rruajtjes;qumësht 

bajame për qëllime kozmetike;vaj 

bajame;sapun bajame;përgatitje aloe vera 

për qëllime kozmetike;aromatikë (vajra 

esenciale);astringjentë për qëllime 

kozmetike;basma (bojë kozmetike);maska 

bukurie;vaj bergamoti;preparate 

zbardhues (heqës ngjyre) për qëllime 

kozmetike;kripëra zbardhuese;sodë 

zbardhuese;përgatitje kolagjeni për 

qëllime kozmetike;preparate për heqjen e 

ngjyrave;kremëra kozmetikë;ngjyra 

kozmetike;komplete kozmetike;përgatitje 

kozmetike për qerpikët;përgatitje 

kozmetike për kujdesin e lëkurës;artikuj 

kozmetikë;kozmetikë për 

fëmijë;transferime dekorative për qëllime 

kozmetike;shampo të thata;kolonjë;vajra 

esencialë / vajra eterikë;esenca 

eterike;larës sysh;produkte kozmetike për 

vetullat;kondicioner flokesh;ngjyrues 

flokësh;locione flokësh;llak 

flokësh;preparate për drejtimin e 

flokëve;preparate për dredhjen e 

flokëve;heliotropinë;këna (bojë 

kozmetike);ekstrakte bimore për qëllime 

kozmetike;peroksid hidrogjeni për 

qëllime kozmetike;temjan;vaj 

jasemini;Hipoklorur kaliumi/ javelle 

uji;shkopinj kashte;preparate për heqjen e 

llakut;vaj livando;ujë livando;locione për 

qëllime kozmetike;preparate për heqjen e 

make-up;maska;dyll mustaqesh;vajra për 

qëllime pastrimi;vajra për qëllime 

kozmetike;shampo;preparate për 

rruajtje;sapun për rruajtje.  

5  locione mjekësore pas rruajtjes; 

shampo të thata mjekësore; locione 

mjekësore për flokë; shampo mjekësore; 

sapun mjekësor; preparate farmaceutike 

për trajtimin e zbokthit; preparate 

medicinale për rritjen e flokëve.  

8  gërshërë për mjekrën;mjete për 

gërshetat;pajisje depilimi, elektrike dhe jo 

elektrike;mjete kozmetike për 

qerpikët;gërsheta flokësh 

(elektrike);prerëse flokësh për përdorim 

personal (elektrike dhe jo 

elektrike);piskatore për heqjen e 

qimeve;mjete dore për dredhjen e 

flokëve;aparate për heqjen e qimeve me 

lazer, përveç atyre për qëllime 

mjekësore;brisqe rroje;gërshërë;piskatore.  

9  koka trajnimi për parukeri (aparat 

mësimor).  

11  tharëse flokësh.  

26  harqe për flokët;gërsheta;kordonë për 

prerje;artikuj dekorativë për flokët;mjekra 

të rreme;flokë të rremë;mustaqe të 

rreme;breza flokësh;fjongo 

flokësh;kapele për ngjyrosjen e 

flokëve;dredhues flokësh, elektrikë dhe jo 

elektrikë, përveç mjeteve të dorës;letra 

për përdredhjen e flokëve;zgjatues 

flokësh;kapës flokësh/kunja flokësh;rrjeta 

flokësh;flokë njeriu;flokë të 

gërshetuar;shirita për flokët;paruke.  

44  shërbime të salloneve të bukurisë; 

marrja me qira e aparateve për modelimin 

e flokëve; rregullim flokësh.  
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(210)  AL/T/ 2021/599 

(220)  02/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) London Tech & Services 

(591)  e kuqe; e zezë 

(732)  Enkeleda Jorgoni 

Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, 

Zona Kadastrale 8160, Nr.Pasurisë, AL 

(740) Arben Hakani 

SEIT TEQJA 03950073; Nd. 27; H. 1; ; 

PETRELË; MULLET; 1034; TIRANË, 

(511) 7  3D printer  

9  komputer, aparat fotografik  

16  fotografi  

41  Kurse fotografie, shërbime trajnimi në 

lidhje me riparimin e kompjuterave dhe  

aparateve fotografik.  

45  Ndërmjetësim  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/600 

(220)  02/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) TIRANA 

(591)  e zezë; e kuqe 

(732)  Amarildo Mhilli 

Rr.Elbasanit, zona Kadastrale Nr.8160, 

Nr.Pasurie:5/595N1,Vol.35, faqe, AL 

(740) Arben Hakani 

SEIT TEQJA 03950073; Nd. 27; H. 1; ; 

PETRELË; MULLET; 1034; TIRANË, 

(511) 9  computer, disk, monitor, mouse, 

video  

41  Shërbime trajnimi në lidhje me 

riparimin e kompjuterave  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/608 

(220)  04/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) supermarketi në shtëpinë tuaj; .al 

(591)  e bardhë; bojëqielli; e verdhë 

(732)  MAJLINDA QEVANI 

Sukth i Ri, Zona Kadastrale 3542, Godine 

me nr.pasurie 145/12, Durrës, Shqipëri, 

AL 

(740) Armando Qevani 

Sukth i Ri, Zona Kadastrale 3542, Godine 

me nr.pasurie 145/12, Durrës, Shqipëri 

(511) 35  Shërbime Marketi, shitje me 

shumicë dhe me pakicë të produkteve të 

ndryshëm si: produkte ushqimore, 

produkte kosmetike, produkte pastrimi, 

produkte për kujdesje ndaj shëndetit, 

produkte dhe pajisje elektroshtëpiake, 

produkte dhe pajisje elektrike, produkte 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

16 

dhe pajisje hidraulike, produkte dhe 

pajisje ndërtimi, produkte dhe pajisje 

telekomunikacioni, produkte dhe pajisje 

për arredime shtëpiake dhe biznesi, 

produkte dhe pajisje kompjuterike, 

produkte dhe pajisje kamera të sigurisë, 

sisteme alarmi, sisteme kontrolli 

hyrjedalje, sisteme telefonike, sisteme 

parkimi, sisteme audio, sisteme dhe 

produkte te IT; shërbime të 

ndërmjetësimit komercial; prezantimi i 

mallrave në media komunikimi, për 

qëllime të shitjes me pakicë; sigurimi i 

një tregu në internet për blerësit dhe 

shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e 

mallrave dhe shërbimeve për biznese të 

tjera]; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; 

marketing; hartimi i materialeve 

reklamuese; demonstrim i mallrave; 

asistencë për menaxhim komercial apo 

industrial; informacion tregtar dhe 

këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e 

produkteve dhe shërbimeve; sigurimin e 

informacionit të biznesit nëpërmjet një 

faqe online (web site)  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/609 

(220)  04/06/2021 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PLEHRA 

(591)  e bardhë; jeshile e erret; jeshile e 

hapur; mustard 

(732)  MIRUPAFSHIM PLEHRA 

SH.P.K 

Sukth i Ri, Lagjia Perimore, Zona 

Kadastrale 3542, Godine private me 

nr.pasurie 104/52, kati 1-re, Durrës 

Shqiperi, AL 

(740) Armando Qevani 

Sukth i Ri, Lagjia Perimore, Zona 

Kadastrale 3542, Godine private me 

nr.pasurie 104/52, kati 1-re, Durrës 

Shqiperi 

(511) 37  Shërbime të pastrimit të 

objekteve të ndryshme; pastrimi i 

ndërtesave [sipërfaqja e jashtme]; 

pastrimi i ndërtesave [interior]; 

dizifektim; pastrim kimik; shërbime 

shtëpiake [shërbime pastrimi]; pastrimi i 

rrugëve; larje.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/645 

(220)  14/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Clinic Dermo-Aesthetics 

Academy, best 

(591)  E verdhe; ngjyre floriri, nuance e 

kafes, e bardhe 
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(732)  MIGENA KRIFSA PF 

TIRANE Rruga “Vaso Pasha”, pallati 16, 

shk.3, kati 2, ap.20, AL 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi, 

Shkalla 1, zyra nr.9 

(511) 41  Kolegj (akademi) professionale, 

organizim i konkurseve te bukurisë, 

organizim professional në parukeri, 

estetikë, arsim professional (kurse 

estetike).   

44  Shërbim mjeksor. Kujdesi për 

shëndetin dhe bukurinë tek njerëzit ku 

përfshihen: rinimi I fytyrës(tonifikimi I 

ngjyrës, eliminimi I rrudhave, rritje të 

elasticitetit), heqja e njollave të 

pigmentuara, trajtim të shenjave nga 

aknet, tërheqje të fytyrës, trajtim me 

Filler/Botox, heqje të kallove, verrukeve 

dhe nishaneve të papigmentuara, heqje 

permanente të qimeve me lazer në 

fytyrë/trup, trajtim të strijeve të 

shtatëzanisë në gjoks dhe bark, heqje të 

lezioneve vaskulare/të lindura dhe të 

fituara, eleminim të venave varikoze, 

kapilarëve/fytyrë dhe trup, trajtim të 

celulitit, trajtim të djersitjes së 

shtuar(hiperhidrozes),eleminim të 

depozitave të dhjamit në trup, trajtim të 

skuqjes së fytyrës dhe 

qafës(poikiloderma, rosacea), pastrim të 

thellë të fytyrës, trajtim me Filler/Botox, 

heqje të kallove, nishaneve, heqje 

permanente të qimeve me lazer në 

fytyrë/trup, heqje të lezioneve 

vaskulare/të lindura dhe të fituara, 

eleminim të venave varikoze, 

kapilarëve/fytyrë dhe trup, trajtim të 

celulitit, trajtim të djersitjes së 

shtuar(hiperhidrozes),eleminim të 

depozitave të dhjamit në trup, trajtim të 

skuqjes së fytyrës dhe 

qafës(poikiloderma, rosacea), pastrim të 

thellë të fytyrës, shërbime spa 

shëndetësore; shërbime terapi, kujdes 

shëndetësor, shërbime sallon bukurie, 

parukeri; këshilla dietike dhe ushqyese,i 

mplantimi i flokëve;  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/699 

(220)  24/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu; e kuqe; e bardhe 

(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.   
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(210)  AL/T/ 2021/700 

(220)  24/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) DETOX 

(591)  blu; e kuqe; e bardhë; e verdhë 

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.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/710 

(220)  28/06/2021 

(540)   

LAGUNA SWIFT 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)  36103  16/06/2021  AD 

(526 )  

(591)   

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 34  Vaporizues me tel për cigare 

elektronike dhe pajisje elektronike për 

tymosje; duhan, i papërpunuar ose i 

përpunuar; prodhime duhani, duke 

përfshirë puro, cigare, puro të vogla, 

duhan për përgatitjen vetë të cigareve, 

duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, 

kretek; snus (burnot i lagësht); 

zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime 

mjekësore); artikuj duhanpirësish, duke 

përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra 

cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe 

tavlla për duhanpirësit, llulla, aparate 

xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë 

për duhanpirësit; shkrepse; shkopinj 

duhani, prodhime duhani me qëllim për tu 

nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e 

tyre me qëllim për të nxehur cigaret ose 

duhanin për të lëshuar avull me 

përmbajtje nikotine për thithje; tretësira 

nikotine të lëngshme për tu përdorur në 

cigaret elektronike; pajisje elektronike për 

tymosje; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese për cigaret 

tradicionale; pajisje elektronike për 

thithjen e avullit që përmban nikotinë; 

pajisje që krijojnë avull me përdorim nga 

goja për tu përdorur nga duhanpirësit, 

produkte duhani dhe zëvendësuesa 

duhani; artikuj duhanpirësish për cigare 

elektronike; pjesë dhe pajisje për 

produktet e lartpërmendura të përfshira në 

klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve 

dhe purove të nxehura si dhe për 

shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti 

cigaresh elektronike të rikarikueshme.  
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(210)  AL/T/ 2021/736 

(220)  05/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PREMIUM; SINCE 1940; 

WINERY; Red Wine; ALBANIAN 

AUTOCHTONUS PRODUCT; 

MANUALLY HARVERSTED IN 

ARAPAJ, DURRES VINEYARDS; 

2016; 0.75 L 

(591)  e bardhe; e kuqe e erret; e verdhe e 

erret; e arte; gri 

(732)  Kantina e Pijeve "Gjergj Kastrioti 

Skenderbeu" 

Lagjia 14, Rruga: "Bajram Tusha", Zona 

Kadastrale 3215, Rrashbull, Durres, 

Shqiperi., AL 

(740) Stela Çifliku 

Lagjia 14, Rruga: "Bajram Tusha", Zona 

Kadastrale 3215, Rrashbull, Durres, 

Shqiperi. 

(511) 33  Vere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/737 

(220)  05/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PREMIUM; SINCE 1940; 

WINERY; White Wine; ALBANIAN 

AUTOCHTONUS PRODUCT; 

MANUALLY HARVERSTED IN 

ARAPAJ, DURRES VINEYARDS; 

2018; 0.75 L;  

(591)  e bardhë; blu; e verdhë e errët; e 

artë; gri 

(732)  ''Kantina e Pijeve "Gjergj Kastrioti 

Skenderbeu" 

Lagjia 14, Rruga: "Bajram Tusha", Zona 

Kadastrale 3215, Rrashbull, Durres, 

Shqiperi., AL 

(740) Stela Çifliku 

Lagjia 14, Rruga: "Bajram Tusha", Zona 

Kadastrale 3215, Rrashbull, Durres, 

Shqiperi. 

(511) 33  Vere.  
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(210)  AL/T/ 2021/762 

(220)  08/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Orthopedic Products 

(591)  gri; e kuqe; gri e errët 

(732)  New Medical Plus Shpk  

Rruga Don Bosko, Blloku Nr.1, Shkalla 

Nr.3, Kati I, (Dyqanet perdhe), Nr.4, 

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) 10  Aparate dhe instrumente 

mjekësore dhe terapeutike; artikuj 

ortopedikë; rripa ortopedike; këpucë 

ortopedike; aparat ushtrimesh fizike për 

qëllime mjekësore; aparate fizioterapie; 

aparatura dhe instrumente 

veterinare;gjymtyre artificiale, sy dhe 

dhembe;material per qepje;pajisje 

terapeutike dhe ndihmese te pershtatura 

per personat me aftesi te 

kufizuara;aparate masazhe;aparatura, 

pajisje dhe artikuj per foshnje;aparate, 

pajisje dhe artikuj te aktivitetit 

seksual;pajisjet mjekesore per perdorim 

oftalmik;peshore për përdorim 

mjekësor;aparate radiologjike për qëllime 

mjekësore;aparate për shërbime 

laboratorike mjekësore klinike për 

analizën e kampionëve;aparate, pajisje 

dhe instrumente me rrezatim ultravjollcë 

për përdorim mjekësor;aparate për 

radioterapi me jon me masë të 

rëndë;detektorë me materiale me efekte 

shkëlqyese me rreze X për përdorim 

mjekësor;terminale kompjuterike për 

sisteme të imazherisë mjekësore për 

përdorim klinik dhe 

diagnostikues;detektorë me rreze neutroni 

për qëllime mjekësore;analizues 

biokimikë për qëllime mjekësore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/771 

(220)  12/07/2021 

(540)   

STARLINK 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Space Exploration Technologies 

Corp. 

1 Rocket Road, Hawthorne, California 

90250  , US 

(740) Melina Nika 

Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 

2/1, Tirane  

(511) 9  Satelitë për qëllime shkencore 

dhe tregtare; pajisje për marrjen, 

përpunimin dhe transmetimin e zërit, 

videos, të dhënave dhe informacionit 

përmes sinjaleve të telekomunikacionit 

dhe pa tel, satelitëve dhe kompjuterëve, 

përkatësisht, marrësve, moduleve 

marrëse, modulatorëve, transmetuesve, 

multipleksuesve, dekoderëve, 

përpunuesve të të dhënave, qarqeve të 

integruar; pajisje dhe softuer operativ 

kompjuterik për përdorim në produktet e 

sipërpërmendur, terminalet satelitorë dhe 

stacionet tokësore satelitore. 

  

38  Shërbime të komunikimit dhe 
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transmetimit satelitor; shërbime të 

komunikimit pa tel me bandë të gjerë; 

transmetimi i të dhënave, zërit dhe videos 

me satelit; shërbime interaktive të 

komunikimit satelitor; dërgimi i 

mesazheve me transmetim elektronik; 

ofrim lidhjesh telekomunikacionesh me 

internet; shërbime gateaway 

telekomunikacionesh; ofrim aksesi në 

internet pa tel me shpejtësi të lartë; ofrim 

aksesi me shumë përdorues në internet, 

me rrjete kompjuterike globale dhe rrjete 

të komunikimeve elektronike; ofrim 

aksesi në rrjetet globale të informacionit; 

shërbime telekomunikacionesh përmes 

satelitit; ofrimi i një faqe në internet që 

përmban informacion në fushën e 

komunikimeve satelitore; ofrimi i një faqe 

në internet që përmban informacion në 

fushën e aksesit në internet përmes 

satelitit; ofrimi i aksesit në bazat e të 

dhënave elektronike dhe informacionit në 

internet për t'u përdorur në marrjen e të 

dhënave satelitore, regjistrimeve dhe 

matjeve; shërbime fotografike satelitore.  

42  Shërbime kërkimi dhe zhvillimi në 

fushën e komunikimeve satelitore; 

shërbime këshillimi në fushën e 

komunikimeve satelitore; shërbime 

inxhinierike në fushën e komunikimeve 

satelitore; shërbime shkencore dhe 

teknologjike, përkatësisht, kërkime, 

analiza dhe monitorime të të dhënave të 

kapura përmes sensorëve në distancë dhe 

satelitëve; shërbime detektimi në 

distancë, përkatësisht, vrojtimi ajror 

përmes përdorimit të satelitëve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/772 

(220)  12/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Tirana Eye Clinic 

(591)  e bardhë; e zezë 

(732)  Tirana eye Clinic 

Tirane, Rruga e Dibres, godina nr.271, 

AL 

(740) Sonila ELEZI 

Bulevardi "At Gjergj Fishta", Kulla V, 

Kati VI, Ap. 29, Tiranë 

(511) 44  Sherbime mjekesore, sherbime 

spitalore, sherbime mjeksore dhe analiza 

mjeksore per te diagnostikuar, trajtime 

mjeksore dhe laboratorike, ekzaminime 

me x-ray, analiza gjaku, sherbime 

farmaceutike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/779 

(220)  13/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 
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(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 

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 

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.  
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(210)  AL/T/ 2021/790 

(220)  15/07/2021 

(540)   

GRIBEKS 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

 (300)   

(526 )  

(591)   

(732)  NOBEL ILAÇ SANAYII VE 

TICARET ANONIM SIRKETI  

Njesia Bashkiake nr.5, rruga Dora Distria, 

vila 1, 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) 5    farmaceutike; preparate 

farmaceutike; preparate aloe vera për 

qëllime farmaceutike; preparate bakteriale 

per perdorim mjekesor dhe veterinar; 

preparate balsamike për qëllime 

mjekësore; preparatet e dushit për qëllime 

mjekësore; preparate biologjike për 

qëllime mjekësore; preparate biologjike 

për qëllime veterinare; preparate kimike 

për qëllime farmaceutike; preparate 

kimike për qëllime mjekësore; preparate 

kimike për qëllime veterinare; preparate 

kimiko-farmaceutike; preparate 

diagnostike për qëllime mjekësore; 

preparate diagnostike për qëllime 

veterinare; preparate enzimatike per 

qellime mjekesore;preparate sanitare për 

higjienën personale, përveç artikuj per 

tualetin; material per mbushje dhëmbësh; 

dezinfektues për qëllime higjienike; 

ushqime albuminoze për qëllime 

mjekësore; preparate albuminoze për 

qëllime mjekësore; kremra për qëllime 

farmaceutike; kremra për qëllime 

veterinare; locion mjekësor per larjen e 

flokeve; paste, puder dhembesh 

mjekesore; shampo mjekësore; ushqim 

për bebe;shtesa dietike të destinuara për 

të plotësuar një dietë normale ose për të 

patur përfitime shëndetësore;materiale për 

fashim;materiale për mbushjen e 

dhëmbëve, dyll dentar, dizinfektantë, 

preparate për shkatërrimin e 

parazitevë;fungicide, herbicide;preparate 

bimore per qellime mjekesore;leng bimor 

per qellime mjekesore;vajra kunder 

djegies nga dielli;pomada per qellime 

mjekesore;ushqime dietetike dhe 

substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor ose veterinar, ushqime për 

bebe;suplemente dietike për njerëz dhe 

kafshë.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/819 

(220)  21/07/2021 

(540)   

VEAD 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale (300)   

(526 )  

(591)   

(732)  VE-AD SHPK 

Lagjja Xhabijej, Rruga Zogu i Pare, 

Shkoder – Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

(511) 35  Shitje me shumice dhe me 

pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit 

te produkteve: produkte ushqimore te te 

gjitha llojeve; 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; 
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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; 

shërbime të shitjes me pakicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore; 

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/ 2021/821 

(220)  22/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Risen- u ngrit 

(591)  E zeze, e bardhe, gri. 

(732)  Risen Energy Co., Ltd 

Tashan Industrial Zone, Meilin Street, 

Ninghai, Ningbo Zhejiang, 315000, 

China, CN 

(740) Albana Laknori  

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

(511) 35  sigurimi i një tregu në internet 

për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; 

tregtimi; konsulencë në lidhje me 

strategjitë e komunikimit reklamues; 

shërbime administrative për zhvendosjen 

e bizneseve; shërbimet e prokurimit për të 

tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve 

për biznese të tjera]; shitje pronash; 

zhvillimi i koncepteve reklamuese; 

sigurimi i informacionit të biznesit 

përmes një faqe në internet; 

negocimi i kontratave të biznesit për të 

tjerët; 

 makinat dhe pajisjet me qira të zyrave; 

 konsulencë për menaxhim 

biznesi;prezantimi i mallrave në mjetet e 

komunikimit, për qëllime të shitjes me 

pakicë;organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose 

reklamuese;konsulencë për menaxhim të 

personelit; 

 promovimi i shitjeve për të tjerët; 

shërbime agjencie  import-eksporti;  

 konsulencë për organizimin e biznesit;  

ndihma për menaxhimin e biznesit; 

publikimi / reklamimi   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/823 

(220)  22/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   
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(526 ) Njeri i mire 

(591)  E kuqe; e bardhe. 

(732)  COMMERCEE CORP SHPK  

Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndërtesa Pajtoni shpk, Kati përdhes, 

Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

(511) 29  aranzhimet e frutave të 

përpunuara; pure molle; proshutë; fasule, 

te konservuara; manaferra te konservuara; 

gjalpë; djathë; vaj kokosi për ushqim; 

komposto; komposto boronice; vaj ulliri 

ekstra të virgjër për ushqim; perime të 

ngrira; fruta te konservuara; fruta, të 

ziera; sallata frutash; fruta të ruajtura në 

alkool; ushqim me bazë frutash; fruta të 

ngrira; hudhër të ruajtura; xhelatinë; 

margarine; marmelatë; mish; ekstrakte të 

mishit; mish i konservuar; qumësht; 

produkte qumështi; kërpudha, të 

konservuara; arra, të përgatitura; vajra për 

ushqim; vaj ulliri për ushqim; ullinj, te 

konservuar; qepë të konservuara; vaj 

palme për ushqim; paste frutash te 

shtypura; preparate per te bere supë; vaj 

luledielli për ushqim; fara luledielli, te 

pergatitura; puré domate; lëng domate për 

gatim; paste domate; lëngje perimesh për 

gatim; sallata perimesh; perime, te 

konservuara; perime, te gatuara; perime te 

thata.  

30   erëza; çaj; salcë domate; mustardë; 

kecap [salcë]; xhelozë frutash 

[ëmbëltore]; xhenxhefil [erëz]; glukozë 

për qëllime të kuzhinës; mjaltë; marinade; 

majonezë; salcë soje; salcë per makarona; 

pesto [salcë]; hudhër grirë [piper]; 

makarona; piper; oriz; niseshte per 

ushqim; sheqer; pije me bazë çaji; bimët e 

kopshtit, të ruajtura [ereza]; fruta coulis 

[sauces]; aromatizues vanilje për qëllime 

të kuzhinës; preparate vegjetale për 

përdorim si zëvendësues të kafesë; uthull; 

ekstrakt malti për ushqim; akullore.  

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne 

dyqan dhe nepermjet internetit te 

produkteve: produkte ushqimore te te 

gjitha llojeve; 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; 

shërbime të shitjes me pakicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore; 

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.  

43  Shërbime restoranti; Strehim i 

përkohshëm; Kafene; Ushqime dhe pije 

për katering; Shërbime restoranti me vete-

shërbim; Shërbime të kafeterisë; 

Shërbime të ushqimeve të lehta dhe të 

shpejta (Snack-bar); Shërbime për 

sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; 

Sigurimi i ambienteve të kampit; 

Shërbime hoteliere; Shërbimet e motelit; 

Rezervime të përkohshme të akomodimit; 

Shërbime kampi pushimesh [strehimi].    
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(210)  AL/T/ 2021/830 

(220)  23/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Kristi Haskaj 

Kompleksi Panorama, Rr.Panorama, 

Hyrja 3, Kati 5, Dera 19, Tiranë, AL 

(740) Kristi Haskaj 

Kompleksi Panorama, Rr.Panorama, 

Hyrja 3, Kati 5, Dera 19, Tiranë 

(511) 9  Uebfaqje aplikative softuerike, 

aplikacion softuerik për mobile, 

aplikacion i shkarkueshëm softuerik.  

41  Sherbime argëtimi, organizimi i 

eventeve argëtuese.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/833 

(220)  23/07/2021 

(540)   

TEAK 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Philip Morris Products S.A.  

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 34  Vaporizues me tel për cigare 

elektronike dhe pajisje elektronike për 

tymosje;duhan, i papërpunuar ose i 

përpunuar;prodhime duhani, duke 

përfshirë puro, cigare, puro të vogla, 

duhan për përgatitjen vetë të cigareve, 

duhan llulle, duhan për  

përtypje, burnot, kretek;snus (burnot i 

lagësht);zëvendësuesa të duhanit (jo për  

qëllime mjekësore);artikuj duhanpirësish, 

duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh,  

filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh 

dhe tavlla për duhanpirësit, llulla, aparate 

xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë 

për duhanpirësit;shkrepse;shkopinj 

duhani, prodhime duhani me qëllim për tu 

ndezur, pajisje elektronike dhe pjesët e 

tyre me qëllim për të ndezur cigaret ose 

duhanin për të lëshuar avull me 

përmbajtje nikotine për thithje;tretësira 

nikotine të lëngshme për tu përdorur në 

cigaret elektronike;pajisje elektronike për 

tymosje;cigare elektronike;cigare 

elektronike si zëvendësuese për cigaret 

tradicionale;pajisje elektronike për 

thithjen e tymit që përmban 

nikotinë;pajisje që krijojnë  

avull me përdorim nga goja për 

duhanpirësit, produkte duhani dhe 

zëvendësuesa duhani;artikuj 

duhanpirësish për cigare elektronike;pjesë 

dhe pajisje për produktet e  

lartpërmendura të përfshira në klasën 

34;pajisje për shuarjen e cigareve dhe 

purove të 

nxehta si dhe për shkopinjtë e duhanit të 

nxehur;kuti cigaresh elektronike të  

rikarikueshme.  
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(210)  AL/T/ 2021/834 

(220)  23/07/2021 

(540)   

SIENNA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Philip Morris Products S.A.  

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 34  Vaporizues me tel për cigare 

elektronike dhe pajisje elektronike për 

tymosje;  

duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; 

prodhime duhani, duke përfshirë puro, 

cigare,  

puro të vogla, duhan për përgatitjen vetë 

të cigareve, duhan llulle, duhan për  

përtypje, burnot, kretek; snus (burnot i 

lagësht); zëvendësuesa të duhanit (jo për  

qëllime mjekësore); artikuj duhanpirësish, 

duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh,  

filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh 

dhe tavlla për duhanpirësit, llulla, aparate 

xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë 

për duhanpirësit; shkrepse; shkopinj 

duhani, prodhime duhani me qëllim për tu 

ndezur, pajisje elektronike dhe pjesët e 

tyre me qëllim për të ndezur cigaret ose 

duhanin për të lëshuar avull me 

përmbajtje nikotine për thithje; tretësira 

nikotine të lëngshme për tu përdorur në 

cigaret elektronike; pajisje elektronike për 

tymosje;  

cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese për cigaret tradicionale;  

pajisje elektronike për thithjen e tymit që 

përmban nikotinë; pajisje që krijojnë  

avull me përdorim nga goja për 

duhanpirësit, produkte duhani dhe 

zëvendësuesa duhani;  

artikuj duhanpirësish për cigare 

elektronike; pjesë dhe pajisje për 

produktet e  

lartpërmendura të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove 

të 

nxehta si dhe për shkopinjtë e duhanit të 

nxehur; kuti cigaresh elektronike të  

rikarikueshme. 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/839 

(220)  23/07/2021 

(540)   

Caffè Borbone 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Caffè 

(591)   

(732)  Dream Coffee 

Autostrada Tirane Durres, km 7, Kashar, 

ndertese dy kateshe, AL 

(740) Dario Çela 

Autostrada Tirane Durres, km 7, Kashar, 

ndertese dy kateshe 

(511) 30  kafe; kafe me kapsula, te 

mbushura; pije kafeje me qumesht; caj; 

pije me baze caji; kafe e pa pjekur; kafe 

artificiale; aromatizues kafeje; pije me 

baze kafeje; pije me baze cokollate; 

kakao; pije kakaoje me qumesht.  
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(210)  AL/T/ 2021/840 

(220)  23/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e gjelbërt; e bardhë 

(732)  NERTA TUSHE 

 ZK 8672,Nr.Pasurie 510/20,Vol 14,Fq 

193,Lagjja 18 Tetori,Rruga Naim 

Kuci,prane Tregut Fruta 

Perime.,Lushnje,LUSHNJE,Fier, AL 

(740) NERTA TUSHE 

 ZK 8672,Nr.Pasurie 510/20,Vol 14,Fq 

193,Lagjja 18 Tetori,Rruga Naim 

Kuci,prane Tregut Fruta 

Perime.,Lushnje,LUSHNJE,Fier 

(511) 3  PREPARATE KOZMETIKE: 

VAJRA, KREMRA PER KUJDESIN E 

LEKURES SE FYTYRES DHE 

TRUPIT, FLOKET, SAPUNE, SHAMPO 

PER TRUPIN DHE FLOKET  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/859 

(220)  28/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; e bardhë 

(732)  DUKU 

Tirane Yzberisht, Rruga Teodor Keko, 

Zona Industriale 3866, AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, 

Ap/5, kati/1 

(511) 35  Shërbime të reklamimit; 

shërbime të menaxhimit, organizimit dhe 

administrimit të biznesit; funksione zyre; 

shërbime të shitjes on line; shërbime të 

marketingut;  shërbime të demonstrimit të 

mallrave; shërbime të ofrimit të 

informacionit tregtar dhe këshillimit për 

klientet në përzgjedhjen e  shërbimeve; 

shërbime të ofrimit të informacionit të 

biznesit; shërbime të asistencës për 

menaxhimin e biznesit.  

41  Sigurimi i trajnimeve; trajnim 

[trajnim];kurse korrespondence;shërbime 

argëtimi;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/866 

(220)  29/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PACK 

(591)  e zezë; e bardhë; e kuqe 
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(732)  LBL pack 

Durres, Lagjia nr.1, Rruga Taulantja, 

pallati Hoxholli, AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, 

Ap/5, kati/1 

(511) 21  Ene shtepiake ; ene guzhine prej 

alumini, plastike, metali.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/869 

(220)  29/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) TM 

(591)  blu; e bardhë 

(732)  Skender Picari 

Autostrada Tirane- Durres km 12, Qendra 

Prestige Home, AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, 

Ap/5, kati/1 

(511) 20  Mobilje, pasqyra, korniza, 

kontejnere per ruajtje ose transport; 

pajisjeve mobiluese prej kocke te pa 

punuara ose gjysme te punuara, prej 

kockave te brireve, balenes ose prej perle; 

guaske e qelibar i bardhe  

21  Pajisjet shtepiake ose te kuzhines dhe 

kontejnere;ene gatimi dhe tavoline, 

perveç pirune, thika dhe luge;kreher dhe 

sfungjere;furça, me perjashtim te furçave 

te lyerjes;materialet e furçave;artikuj per 

qellime pastrimi;xhama te paperpunuar 

ose gjysme te perpunuar, perveç ndertimit 

te xhamit;qelqe, porcelani dhe ene prej 

argjile  

24  Tekstilet dhe zevendesuesit per 

tekstilet;pelhura per perdorim 

shtepiak;perde tekstili ose plastike  

27  Qilima, rrugica, materiale mbushese 

te dyshekeve te formave te ndryshme, 

linoleum dhe materiale te tjera per 

mbulimin e dyshemeve; perdet e murit (jo 

tekstile)  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/872 

(220)  29/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

 (300)   

(526 ) Kafe; Tradicionale 

(591)   

(732)  Zihni Halimi  

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.  
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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.  

35  Reklamimi; Reklama me cdo mjet 

reklamues; marketingu, ofrimi I 

informacionit tregtar në të gjitha mjetet 

publikuese, duke përfshire internetin; 

organizim eventesh për qëllime 

promocionale; manaxhimi I biznesit; 

administrim I biznesit të barit, restorantit, 

hotelit; funksione zyre, konkretisht 

organizim ekspozitash për qëllime 

tregtare ose reklame të produkteve të 

kafesë dhe të ngjashmëve me to, 

ushqimeve dhe pijeve; manaxhim I 

biznesit të barit, kafenesë, restorantit dhe 

hotelit; Veshje për vitrinat e dyqaneve 

dhe bareve, restoranteve dhe hoteleve; 

prezantimi I mallrave nëpërmjet mjeteve 

të komunikimit për shitje me pakicë dhe 

shumicë të produkteve të kafesë dhe të 

ngjashme me to, si dhe pijeve dhe 

ushqimeve; rrjet dyqanesh për shitje me 

pakicë dhe shumicë të produkteve të 

kafesë dhe të ngjashmeve me to, pijeve 

dhe ushqimeve.  

43  Akomodim I përkohshëm; Rezervim 

për akomodim; Shërbim barësh; Shërbim 

kafeneje; Shërbim kampingjesh; 

Shërbime kantine; Shërbime kateringu 

(ushqim dhe pije); Shërbime kapingjesh 

pushimi; Rezervime hoteli; Shërbime 

hotelerie; Shërbime pensionesh; 

Shërbime moteli; Dhënia me qira e 

karrigeve, tavolinave, mbulesave të 

tavolinave, qelqurinave; Dhënia me qira e 

dhomave të takimeve; Dhënia me qira e 

akomodimeve të përkohshme; Dhënia me 

qira e tëndave; Dhënia me qira e 

ndërtesave të transportueshme; Shërbime 

restoranti; Shërbime restoranti me 

veteshërbim; Shërbime të azilit të pleqve; 

Shërbime të barit me ushqim; Shërbime të 

shtëpive të turizmit. 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/882 

(220)  02/08/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; jeshile e errët, jeshile e 

çelur 

(732)  MIMOZA BYLYKBASHI 

RRUGA SADIK PETRELA VILA 15, 

AL 

(740) MIMOZA BYLYKBASHI 

RRUGA SADIK PETRELA VILA 15 

(511) 3  Preparate kozmetikë dhe 

higjenike mjekësore;pasta dhëmbësh jo 

mjekësore;parfumeri, vajra 

esenciale;preparate zbardhuese dhe 

substanca të tjera për përdorim në 

lavanderi;përgatitjet pastruese, lustruese, 

pastruese dhe gërryese.  

5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe 

veterinare;preparate sanitare për qëllime 

mjekësore;ushqime dietike dhe substanca 

të përshtatura për përdorim mjekësore ose 

veterinar, ushqim për bebe;shtesa dietike 

për qeniet njerëzore dhe kafshët;suva, 

materile për veshje;material për ndalimin 

e dhëmbëve, dylli 
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dentar;dezinfektues;përgatitjet për 

shkatërrimin e parazitëve;fungicide, 

herbicide.  

44  Shërbimet mjekësore;shërbimet 

veterinare;kujdesi higjenik dhe i bukurisë 

për qeniet njerëzore ose kafshët;shërbimet 

e bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës 

dhe pylltarisë.  
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(210)  AL/T/ 2020/850 

(540)  SHOPPING FOR MY BABY 

(732)  ALBI SHTREPI 

Rruga Dervish Bej Mitrovica, Pallati Jala, 

Kati 1, Njesia Administrative nr.5, 

Tiranë, AL 

(151)  27/08/2021 

(180)  15/10/2030 

(111)  21992 

(300)   

(510)  35, 

(526)  SHOPPING FOR MY BABY 

(591)  -lejla; jeshil; portokalli; e bardhe; 

ciklamin; gri 

(740) MORENO MALEVI 

Blloku "1 Maji" Rr.''Njazi Demi", Ap 18, 

Sh.40, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2020/900 

(540)  RED by m rimmed Safety 

Matches The easy way to light your fire 
(732)  ALTIN DURAJ 

Fier, 9322 Zhupan Meleq Braka, FIER, 

AL 

(151)  31/08/2021 

(180)  29/10/2030 

(111)  22008 

(300)   

(510)  34, 

(526)  Safety Matches; The easy way to 

light your fire 

(591)  -e kuqe; e verdhë; e bardhë 

(740) Pjerina Zorba 

Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, 

Ap.19, 2 D2 familjare 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2020/1005 

(540)  POPPY'S 

(732)  ARMAND KOKA 

Rruga ''Zihni SAKO'' Pall. Rinia 04, Kati 

0, B -.D2 Njesia Bashkiake nr.4 Tiranë, 

AL 

(151)  28/04/2021 

(180)  04/12/2030 

(111)  21672 

(300)   

(510)  43, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
210)  AL/T/ 2020/1009 

(540)  TUTTO CASA GJITHÇKA 

PËR SHTËPINË TUAJ 
(732)  METROPOL CENTER SHPK 

Lagjia Çlirimi, Rruga Fan Noli, në qendër 

te qytetit pranë shatervanit, Lushnje., AL 

(151)  31/08/2021 

(180)  04/12/2030 

(111)  21997 

(300)   

(510)  35, 

(526)  GJITHÇKA PËR SHTËPINË 

TUAJ 

(591)  - 

(740) MORENO MALEVI 

Blloku "1 Maji" Rr.''Njazi Demi", Ap 18, 

Sh.40, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2020/1140 

(540)  HIPPO 

(732)  DEUTSCHCOLOR 

Durres Maminas, Ndertimi i fabrikes 

deutschcolor ,  Autostrada Tirane-  

Durres, zona kadastrale3797, AL 

(151)  27/08/2021 

(180)  29/12/2030 

(111)  21989 

(300)   

(510)  2, 

(526)   

(591)  -e bardhë; pink 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

34 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, 

Ap/5, kati/1 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/7 

(540)  XM LIGHT 

(732)  XM 

Tirane Vaqarr VAQARR Njësia 

Administrative Nr. 7, Pasuria me nr.4/14, 

Volumi 4, Faqe 166, Zona Kadastrale 

3712, AL 

(151)  27/08/2021 

(180)  11/01/2031 

(111)  21991 

(300)   

(510)  23  25, 

(526)   

(591)  -e zezë; e verdhë 

(740) INA KODRA 

RR.''DRITAN HOXHA'', PLL.''NORD 

KONSTRUKSION'', KATI 5, AP.46, 

TIRANE 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/9 

(540)  Nassau Beach Hotel 

(732)  NIKI KONSTRUKSION 

VLORE, HIMARE, LAGJIA GJILEKE, 

ZONA KADASTRALE NR.1739, AL 

(151)  31/08/2021 

(180)  12/01/2031 

(111)  21994 

(300)   

(510)  43  44, 

(526)  Beach Hotel 

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) Artan Nito 

Rruga e Barrikadave, qendra turdiu, kati I 

3, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/46 

(540)  WS group 

(732)  Work Safety Group 

Durres Lagjia 14, Rruga e Shkozetit , 

Zona Kadastrale 8516., AL 

(151)  27/08/2021 

(180)  20/01/2031 

(111)  21988 

(300)   

(510)  35, 

(526)  group 

(591)  -e verdhë; e zezë 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, 

Ap/5, kati/1 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/49 

(540)  Euro Jet 

(732)  Eurojet Servis s.r.o. 

Evropská 136, Praha 6, p.c. 160 00, 

Republike Ceke, CZ 

(151)  27/08/2021 

(180)  20/01/2031 

(111)  21993 

(300)   

(510)  35, 39  43, 

(526)  Euro; Jet 

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) Ened Topi 

Rr."A. Sinani", 204, Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/128 

(540)  Oreksi Self-Service Delivery & 

Catering 
(732)  "OREKSI SELF-SERVICE" shpk 

Rruga: “Zhan D’ark”, ish ekspozita 

“Shqipëria Sot”, pallati E88, hyrja 1, 

Tiranë, AL 

(151)  27/08/2021 

(180)  04/02/2031 

(111)  21990 

(300)   

(510)  43, 
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(526)  Self-Service;Delivery & Catering 

(591)  -bezhë; e gjelbërt 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/140 

(540)  Foodini Kick your Hunger! 

(732)  Foodini 

Tiranë, Rruga Don Bosko, Objekti nr 45., 

AL 

(151)  31/08/2021 

(180)  08/02/2031 

(111)  22007 

(300)   

(510)  39  43, 

(526)   

(591)  -e bardhë; e gjelbër; portokalli 

(740) Blerta Maklekaj 

Rruga e Barikadave, qendra Turdiu, kati i 

3 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/169 

(540)  MASON KITCHEN & BAR 

(732)  SELAMI PALLUÇI P.F 

Njësia Administrative nr.7, Rruga ''Ndre 

Mjeda'', objekti me nr. pasurie 7/186+2-

13, Tiranë, AL 

(151)  31/08/2021 

(180)  15/02/2031 

(111)  21998 

(300)   

(510)  43, 

(526)  KITCHEN & BAR 

(591)  -e bardhë; e zezë; gold 

(740) SELAMI PALLUÇI 

Njësia Administrative nr.7, Rruga ''Ndre 

Mjeda'', objekti me nr. pasurie 7/186+2-

13, Tiranë 

 

 
 

(210)  AL/T/ 2021/199 

(540)  Super Pharma  

(732)  Express Pharma Shpk   

Durres Fushe Kruje LARUSHK Rruga 

"Larushk", Ndërtesë private 1 katëshe, 

DPE 2, Zona Kadastrale Nr. 2385, Numër 

Pasurie 140/48, Shqipqei ., AL 

(151)  31/08/2021 

(180)  18/02/2031 

(111)  22002 

(300)   

(510)  35, 

(526)  Super; Pharma  

(591)  -jeshile; e gjelbër 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/200 

(540)  UPay 

(732)  UNION FINANCIAR TIRANE 

SHA   

Rruga ''Ismail Qemali'', Nr.32, Kati 3, 

Kodi Postar 1019, Njësia Bashkiake Nr.5, 

Tirane -Shqiperi., AL 

(151)  31/08/2021 

(180)  18/02/2031 

(111)  21996 

(300)   

(510)  36, 

(526)  Pay 

(591)  -jeshile; lejla; blu e errët; 

bojëqielli; portokalli; blu 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/202 

(540)  Amar 

(732)  Valter Haxhiu 
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Rruga '' Shyqyri Berxolli'', nr.2, godine 1 

kateshe, ne dalje te rruges Myslym Shyri, 

Tirane, AL 

(151)  31/08/2021 

(180)  18/02/2031 

(111)  22006 

(300)   

(510)  25, 

(526)   

(591)  -e zeze; e kuqe 

(740) VALTER HAXHIU 

Rruga '' Shyqyri Berxolli'', nr.2, godine 1 

kateshe, ne dalje te rruges Myslym Shyri, 

Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/207 

(540)  YUGEN 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(151)  31/08/2021 

(180)  22/02/2031 

(111)  22000 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/208 

(540)  NOOR 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(151)  31/08/2021 

(180)  22/02/2031 

(111)  21999 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/217 

(540)  OSCAL 

(732)  Shenzhen DOKE electronic co., 

LTD 

801, Building 3, 7th Industrial Zone, 

Yulv Community, Yutang Road, 

Guangming District, 518000 Shenzen, 

Guangdong, China (CN), CN 

(151)  31/08/2021 

(180)  23/02/2031 

(111)  22004 

(300)   

(510)  9, 

(526)   

(591)  -Ne nje sfond te bardhe shkruhet 

me germa jo standarte fjala OSCAL. 

(740) Fatos  DEGA 

Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/218 

(540)  BAZAAR THE TASTE OF 

BALKAN 
(732)  ÇINI-2009 

Fshati Picar, lagjja Votuce, rruga 

Kombetare Gjirokaster-Tepelene, km 13, 

godine 1-kateshe, nr pasurie 1130, zona 

kadastrale 3956.Gjirokaster, Shqiperi, AL 

(151)  31/08/2021 

(180)  23/02/2031 

(111)  21995 

(300)   

(510)  29, 

(526)  THE TASTE OF BALKAN 

(591)  -jeshile; e bardhë; e verdhë e lehte 

sfondi 

(740) Galinija Gjoni 

Rruga "Pjeter BOGDANI'', TIRANE, 

SHQIPERIA 
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(210)  AL/T/ 2021/227 

(540)  OPING'S  

(732)  OPING'S SHPK 

Rruga Murat Toptani, Pedonale brenda 

Kalase se Tiranes , AL 

(151)  31/08/2021 

(180)  24/02/2031 

(111)  22001 

(300)   

(510)  43, 

(526)   

(591)  -E zezë; Portokalli e lehtë; 

portokalli e errët; vishnje e lehtë; vishnje 

e errët; e kuqe; bezhë; kafe; ngjyrë ulliri; 

gri; e verdhë 

(740) ANTONIO SADIKU 

Rruga Murat Toptani, Pedonale brenda 

Kalase se Tiranes  

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/266 

(540)  VYDNECT 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive 18370 Swiftwater 

Pennsylvania, US 

(151)  31/08/2021 

(180)  04/03/2031 

(111)  22003 

(300)  018305830  11/09/2020  EM 

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/330 

(540)  Lavender Clinic 

(732)  HTC Group 

Rruga Punetoret e Rilindjes, Zone 

Kadastrale 8150, Nr.Pasurie 6/348+1-

B12/1, 

Volumi 53, Faqe 137, AL, AL 

(151)  31/08/2021 

(180)  23/03/2031 

(111)  22005 

(300)   

(510)  44, 

(526)  Clinic 

(591)  -e bardhë; lejla 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

Rruga George W. Bush, Pallati Kasmi, 

Shkalla 1, Zyra nr.9 
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DISENJO INDUSTRIALE TË 

DEPOZITUARA 
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( 21 )  AL/I/ 2021/6 

( 22 )  02/07/2021 

( 54 )  1.Dyshek 

( 30 )   

( 73 )  COMMERCEE CORP SHPK  / Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndërtesa 

Pajtoni shpk, Kati përdhes, Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL 

( 71 )   

( 51 ) 

( 55 )   

 

 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

40 

 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

41 

 

 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

42 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
( 21 )  AL/I/ 2021/7 

( 22 )  02/07/2021 

( 54 )  1. Dyshek 

( 30 )   

( 73 )  COMMERCEE CORP SHPK  / Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndërtesa 

Pajtoni shpk, Kati përdhes, Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL 

( 71 )   

( 51 ) 
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( 55 )   
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( 21 )  AL/I/ 2021/8 

( 22 )  02/07/2021 

( 54 )  1. Dyshek 

( 30 )   

( 73 )  COMMERCEE CORP SHPK  / Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndërtesa 

Pajtoni shpk, Kati përdhes, Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL 

( 71 )   

( 51 ) 
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( 55 )   
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( 21 )  AL/I/ 2021/9 

( 22 )  02/07/2021 

( 54 )  1. Dyshek 

( 30 )   

( 73 )  COMMERCEE CORP SHPK  / Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndërtesa 

Pajtoni shpk, Kati përdhes, Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL 

( 71 )   

( 51 ) 

( 55 )   
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( 21 )  AL/I/ 2021/10 

( 22 )  02/07/2021 

( 54 )  1. Dyshek 

( 30 )   

( 73 )  COMMERCEE CORP SHPK  / Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndërtesa 

Pajtoni shpk, Kati përdhes, Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL 

( 71 )   

( 51 ) 

( 55 )   
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( 21 )  AL/I/ 2021/11 

( 22 )  02/07/2021 

( 54 )  1. Dyshek 

( 30 )   

( 73 )  COMMERCEE CORP SHPK  / Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndërtesa 

Pajtoni shpk, Kati përdhes, Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL 

( 71 )   

( 51 ) 

( 55 )   
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( 21 )  AL/I/ 2021/12 

( 22 )  02/07/2021 

( 54 )  1. Dyshek 

( 30 )   

( 73 )  COMMERCEE CORP SHPK  / Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndërtesa 

Pajtoni shpk, Kati përdhes, Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL 

( 71 )   

( 51 ) 

( 55 )   
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( 21 )  AL/I/ 2021/13 

( 22 )  02/07/2021 

( 54 )  1. Shishe 2. Shishe 3. Shishe 4. Shishe 5. Shishe 

( 30 )   

( 73 )  BLU-IMPERIAL / SHENGJIN I VOGEL, Z.K 3348, DAJT, TIRANE, AL 

( 71 )   

( 51 ) 
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( 55 )   
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VENDIME TE DHOMES PER 

SHQYRTIMIN E KUNDERSHTIMEVE
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Përshëndetje, 

Më poshtë gjeni vendimin që do të publikohet pasi ka marrë formën e prerë. 

1 -Objekti i kundërshtimit: 

Marka “da Stella” e publikuar më 26/11/2020 në Buletinin e Pronësisë Industriale 

M2020/39 me të dhënat e mëposhtme:  

Emri i aplikantit: Shoqëria “Proinfinit shpk”, me adresë: Rr.Tish Daija, Kompleksi 

Kika, Godina 8/2, Tirane, Shqiperi, e përfaqesuar nga Znj. Sara Shpati. 

Nr. Kërkesës: AL/T/2020/788 

Data e depozitimit: 24/09/2020 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 30. 

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: Shoqëria “MELISSA KIKIZAS ANONYMI VIOMICHANIKI KAI EMPORIKI 

ETAIRIA TROFIMON”: me adresë: Vionos 1 Athens, Greece, GR, përfaqesuar me 

autorizim nga Znj. Vjollca Shomo. 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 29/12/2020.   

Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi: 

Nenet 143, 152, 153, 156 dhe 193 i 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 plotë të kundërshtimit të regjistrimit të markës “da Stella” me numër aplikimi 

AL/T/2020/788, me aplikant Shoqëria “Proinfinit shpk”, për të gjitha mallrat e aplikuara 

dhe vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj. 
  

 

 

 

 
 

 
 


