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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

5

Buletini i Pronësisë Industriale

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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(210) AL/T/ 2021/116
(220) 02/02/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Market
(591) e gjelbër; e kuqe
(732) ECO MARKET FOOD
Pasuria me Nr 132/14/7, Zone Kadastrale
2183, Vol 6, Fq.112,Vore,TIRANE, AL
(740) Daniel Kordhoni
Njesia 2, Rruga Kadri Hazis Hoxha,
Ndertesa 20, Hyrja 2, Ap4
(511) 16
Printime grafike; Fletët
absorbuese, prej letre ose plastike, për
paketimin e produkteve ushqimore; Çanta
[zarfa, qese] prej letre ose plastike për
paketim; Kuti prej kartoni ose letre;
Shirita ngjitës për artikuj shkrimi ose për
qëllime shtëpiake; Tabela reklamimesh
prej letre ose kartoni; Albume; Karta
njoftimesh [letra shkrimi]; Broshura;
Shirita letre shënjuese për faqet e librave;
Libra; Kalendarë; Karton; Kuti për
stampa [vula]; Katalogje; Pulla të
heqshme; Qese konike prej letrës; Letër
fotokopjeje [artikuj shkrimi]; Zarfe
[artikuj shkrimi]; Peshqirë fytyre prej
letre; Fletushka; Dosje për dokumenta;
Qese plehrash prej letre ose plastike;
Kartolina urimi; Shami letre; Letër
higjenike; Etiketa, jo prej tekstili; Revista
[botime periodike]; Gazeta; Pulla të
heqshme; Letër ambalazhimi; Lapsa;
Stilolapsa [për nevoja zyre]; Kupona të
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printuar; Çentro tavoline prej letre;
Shtroja tavoline prej letre;
Mbulesë
tavoline prej letre; Kuti kartoni për vezë;
25 Veshje; Kapele; Xhaketa [veshje];
Triko; Këmisha; Pantallona; Pelerina;
Kravata; Veshje plazhi; Komplete për
bebe [veshje]: Dorashka; Shalle gryke;
Mbathje bebesh; Pantofla banjoje; Bereta;
Kominoshe [veshje]; Kapuçë [veshje];
Shami xhepi; Kësula; Çorape; Fanella për
sporte; Këpucë për sporte; Kostume;
29
Vezë;E bardhë vezësh;E verdhë
vezësh;
Qumësht;Kos;Gjalpë;Djathë;Reçelra
frutash;Vaj
misri;Vaj
ulliri
për
ushqim;Margarinë;Marmelatë;Pure
molle;Komposto
frutash;Vajra
ushqimore;Fruta të konservuar në
alkool;Ajvar
[speca
të
konservuara];Turshi;Arra,
të
gatshme;Patatina;Vezë (Kërmilli —) për
konsum;Supra;Qumësht
soje
[zëvendësues qumështi]; Produkte mishi
si mish i grire, salcice, qofte, proshuta;
30 Vezë çokollate; Çokollatë; Kakao;
Kafe; Pije kafeje me qumësht; Ëmbëlsira;
Torta; Sheqer; Karamele; Bukë; Miell
elbi; Ushqime me bazë drithërash;
Çëmçakëz; Bikarbonate sode për qëllime
gatimi [sodë buke]; Kek me krem
ëmbëlsirash [të ftohta]; Uthull; Pije
çokollate me qumësht; Përzierje [erëza];
Salca djegëse [erëza]; Drithëra; Miell
misri; Miell për ushqim; Biskota të thata;
Mjaltë; Akullore; Çaj i ftohtë; Makarona;
Salcë makaronash; Pica; Oriz;
32 Ujë mineral;Ujë i gazuar;Aperitivë,
joalkoolikë;Birrë;Esenca për bërjen e
pijeve;Lëngje frutash;Pije jo-alkoolike të
aromatizuara me çaj;Pije joalkoolike me
lëngje frutash;Pije sportive të pasuruara
me proteina;Ujë soda;Lëngje perimesh
[pije]
33 Pije (Alkoolike —), përveç birrës;
Pijet alkoolike që përmbajnë fruta; Rum;
Vodkë; Konjak; Xhin; Uiski; Verë;
Esenca alkoolike; Uzo [liker]; Liker

Buletini i Pronësisë Industriale

djegës [rum aromatik]; Ekstrakte frutash,
alkoolike; Likere; Raki dardhe; Piketë
[pije e bërë nga futja e bërsisë së rrushit
në ujë]; Pije alkoolike të para përziera,
përveç atyre me bazë birre;
35 Administrim dhe menaxhim te rrjetit
te marketeve ushqimore;Shërbime me
shumicë dhe pakicë në lidhje me pajisjet
shtëpiake
elektronike;Menaxhimi
i
biznesit për dyqane;Administrimi i
punëve të biznesit të dyqaneve me
pakicë;Shërbime dyqanesh me pakicë në
internet në lidhje me veshjet, ushqimet
dhe elektroshtëpiaket;Shërbime dyqanesh
me pakicë në internet në lidhje me
produktet
kozmetike
dhe
të
bukurisë;Funksionimi afarist i qendrave
tregtare për të tjerët;Informacion dhe
këshilla tregtare për konsumatorët
[dyqani
i
këshillës
së
konsumatorit];Publicitet;Marketing;Rekla
ma tregtare në television;Reklama
tregtare në radio;Reklamim në Internet
nëpërmjet
një
rrjeti
kompjuterash;Sigurimi i një treg online
për blerësit dhe shitësit të mallrave dhe
shërbimeve;Shërbime
për
qëllime
reklamash;Reklamime
me
anë
të
postës;Demonstrimi i mallrave; Postimi i
Faturave;Përpilim
informacioni
në
sisteme
të
dhënash
kompjuterike;Organizimi i panaireve
tregtare për qëllime tregtare ose
reklamimi;Prodhimi
i
filmave
të
reklamës;Dhënie me qira e hapësirës së
reklamimit
41 Ofrimi i videove në internet, të
pashkarkueshme;Ofrimi
i
botimeve
elektronike
on-line,
jo
të
shkarkueshme;Botimi i librave dhe
gazetave
elektronike
on-line
në
internet;Ofrimi i muzikës në internet, të
pashkarkueshme;Ekspozita (Organizimi i
—)
për
qëllime
kulturore
ose
edukative;Prodhimi i programeve në
radio
dhe
television;Kopshte
fëmijësh;Shërbime të vendosje të
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ndryshme
nga
ato
me
qëllime
reklamuese;Informacion edukimi;Botimi i
sfondeve
elektronike
të
ekraneve;Informacion argëtimi;Prodhim
të
filmave,
përveç
filmave
reklamë;Shërbimet
e
parqeve
argëtuese;Organizimi dhe drejtimi i
ëorkshop-eve
[trajnim];Rezervimi
i
vendeve për shfaqje;Shërbime klubesh
[zbavitëse
ose
edukative];Shërbime
diskoteke;Lojra
elektronike;Shërbime
lojrash të nxjerra në internet nga një rrjet
kompjuterik;Shërbimet
e
qëndrave
shëndetësore[trajnim për shëndetin dhe
palestrën];Shërbime kampingu (Pushime
—) [zbavitje];Ofrimi i shërbimeve
karaoke;Modelim për artistët;Prezantime
kinemaje;Klube
nate;Organizimi
i
ballove;Ofrimi
i
objekteve
rekreative;Botimi i teksteve, të ndryshme
nga tekstet publicitare;Argëtim në
radio;Argëtim televiziv;Shërbime të
agjensisë së biletave [argëtim]

(210) AL/T/ 2021/464
(220) 27/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Shqiperia; Association; MISS
(591) E bardhe; e kuqe
(732) Shoqata "DELIART"
Rr.Naim Frasheri N.36, Tirane., AL
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(740) Erajd Dobjani
Rr.Ymer Kurti, Olympia Business Center
kati.3, Tirane
(511) 35
Sherbime te marketingut;
Sherbimet e marredhenieve me mediat;
Sherbimet e marredhenieve me publikun;
Sherbime te kerkimit te sponsorizimit.
41 Aktivitete kulturore; Sherbime te
organizimit te konkurseve te bukurise;
Sherbime te organizimit te koncerteve,
kongreseve dhe konferencave; Sherbime
te organizimit te konkurseve (edukimi
dhe argetimi); Sherbime te argetimit;
Sherbime te organizimit te ekspozitave
kulturore dhe te edukimit; Sherbime te
organizimit te shfaqjeve te modes per
qellime argetimi; Sherbime te fotografise;
Sherbime te prezantimit te performancave
live;
Sherbime te prezantimit te
shfaqjeve te ndryshme; Sherbime te
organizimit te shfaqjeve; Sherbime te
prodhimit te shfaqjeve.

(210) AL/T/ 2021/496
(220) 05/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
Households
Manufacturing Co., Ltd.

&

Toiletries
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King Hussein Street - Abdali, P.O. Box
1027, Amman 11118, JO
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 3
Preparate zbardhuese dhe
substanca të tjera për përdorim në
lavanderi;preparate pastruese, shkëlqyese,
fërkuese dhe gërryese;sapune;parfumeri,
vajra esenciale, produkte kozmetike,
locione për flokët;paste dhëmbësh;paste
për larjen e duarve;shampo në forme
pluhuri;shampo;shampo
në
formë
kremi;zbutës flokësh;qumësht për larjen e
fytyrës;locion për vaskë;kripë për
vaskë;detergjent
pluhur;sapun
me
bajame;niseshte
për
lavanderi;sapunë;sapunë për zbardhjen e
tekstileve;sapun
rroje;preparate
zbardhuese
për
rrobat;locion
për
flokët;preparate
për
njomjen
e
rrobave;qumësht pastrues për qëllime
tualeti;preparate
për
larjen
e
rrobave;shampo;sapun për djersitjen e
këmbës;sapun deodorant;kallëpe sapun
tualeti;sapun antidjersë;kripëra për vaskë,
jo për qëllime mjekësore;preparate
pastrimi në të thatë;shampo për përdorim
në të thatë;balsam flokësh;larësa vaginalë
për qëllime sanitare personale ose
aromatizimi;detergjent tualeti;preparate të
lëngshme për heqjen e yndyrës;preparate
të
lëngshme
për
largimin
e
njollave;preparate të lëngshme për
largimin e njollave të vajit;detergjent për
pastrimin e qilimave;esencë preparati
pastrimi;heqësa njollash;sodë për larje,
për
pastrim;preparate
pastrimi
të
sipërfaqeve
për
qëllime
shtëpiake;preparate
për
heqjen
e
ngjyrave;lëngje për pastrimin e xhamit të
parmë
të
makinave;preparate
për
zhbllokimin e tubave kullues;krem
kundra rrudhave;krem zbardhues. pudër
kundra acarimit te lëkurës; pudër talku;
locion kundra acarimit te lëkurës; tonik
flokësh; llak flokësh; peceta të lagura për
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foshnje; kunja pambuku për qëllime
kozmetike; kunja veshi për qëllime
kozmetike; maska bukurie; kremëra për
zbardhjen e lëkurës; ngjyruesa flokësh;
bojëra flokësh; preparate për valëzimin e
flokëve; preparate valëzuese për flokët;
dyll për mustaqet; kite kozmetike; lesh
pambuku për qëllime kozmetike; kremëra
kozmetike; preparate për heqjen e
makijazhit; depilatorë; preparate depilimi;
dyll depilimi; preparate kolagjeni për
qëllime kozmetike; preparate kozmetike
për kujdesjen e lëkurës; preparate rroje;
qumësht bajame për qëllime kozmetike;
locione pas rroje; preparate për mbrojtjen
nga dielli; peceta të ngopura me preparate
për heqjen e makijazhit; preparate
fitokozmetike; ekstrakte bimore për
qëllime kozmetike; larësa goje, jo për
qëllime mjekësore; pasta dhëmbësh;
spërkatësa për freskimin e frymës;
deodorante për njerezit dhe për kafshët.
5
Preparate farmaceutike dhe
veterinare;preparate sanitare për qëllime
mjekësore;ushqime
dhe
substanca
dietetike të përshtatura për përdorim
mjekësor ose veterinar, ushqim për
bebe;shtesa dietike për njerëz dhe për
kafshë;fasha, materiale për lidhje
plagësh;material
për
mbushjen
e
dhëmbëve,
dyll
dentar;dezinfektantë;preparate
për
shkatërrimin e parazitëve;fungicide,
herbicide;sapun antibakterial;larës duarsh
antibakterial;shampo
mjekësore;antiseptikë;preparate
për
trajtimin e djegieve;fasha për lidhje;rripa
për peceta sanitare [peshqirë];pambuk për
qëllime
mjekësore;tamponë
menstruacionesh;tamponë sanitarë;vata
sanitare;peceta
sanitare;peshqirë
sanitarë;peshqirë (Sanitarë-);peceta për
foshnje [pelena];pelena për foshnje
[peceta];pelena-mbathje
(për
fëmijë);peceta të lagura për qëllim
mjekësor;krem kundra puçrrave;krem për
largimin e makulave.

16 Lidhese për artikuj shkrimi dhe për
përdorim shtëpiak; tabela reklamash prej
letre ose kartoni; skeda reklamuese
[artikuj shkrimi]; kuti kartoni ose letre;
kartolina; karta identifikimi jo prej rrobe;
letër paketimi; letër [artikuj shkrimi]
gazeta; botime; letër shkrimi; blloqe
shënimi; materiale vizatimi; zarfe [artikuj
shkrimi]; fshirës (një fshirës me një tabelë
të bardhë), lapsa vizatimi prej dylli
[ngjyra]; mprehëse lapsash [elektrike ose
jo-elektrike]; lapsa; stilografë [pajisje
zyre]; artikuj shkrimi; kuti shkrimi
[artikuj shkrimi].

(210) AL/T/ 2021/557
(220) 25/05/2021
(540)

FRIX
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) FRIX L.L.C
Rruga Luan Haradinaj, Nr.1, Prishtine,
Kosove, AL
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni,
Apt.36, Linze, Tirane.
(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz,
tapiokë, miell palme, kafe artificiale,
miell dhe preparate të prodhuara prej
dritherave, buke, torta dhe ëmbelsira,
krem ëmbëlsire, mjaltë, melasë, maja,
pluhur për pjekje, kripe, mustardë, uthull,
salca (për shije), erëza, akull.
35
Reklama, menaxhim biznesi,
aministrim biznesi, shërbime zyre
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve
dhe pijeve, strehim i përkohshëm.

Buletini i Pronësisë Industriale

13

(210) AL/T/ 2021/558
(220) 25/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Amsterdam Finest
(591) e zezë; portokalli
(732) FRIX L.L.C
Rruga Luan Haradinaj, Nr.1, Prishtine,
Kosove, AL
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni,
Apt.36, Linze, Tirane.
(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz,
tapiokë, miell palme, kafe artificiale,
miell dhe preparate të prodhuara prej
dritherave, buke, torta dhe ëmbelsira,
krem ëmbëlsire, mjaltë, melasë, maja,
pluhur për pjekje, kripe, mustardë, uthull,
salca (për shije), erëza, akull.
35
Reklama, menaxhim biznesi,
aministrim biznesi, shërbime zyre
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve
dhe pijeve, strehim i përkohshëm.

(210) AL/T/ 2021/676
(220) 18/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë
(732) CANARY YELLOW LLC
1920 Adelicia St.,#300, Nashville, TN
37212 USA, US
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane
(511) 18 Çanta; çanta udhëtimi; valixhe;
çanta palestre; çanta sporti; çanta të vogla
dore; kuleta; çanta dore; çanta krahu;
çanta tote (trasta); çanta plazhi; kuleta
xhepi; kuti për kartëvizitat; çanta shpine;
çanta me rripa që kalohen në shpinë;
çanta për dokumente me një ndarje; çanta
për dokumente me dy ndarje (atashe);
çanta tualeti, të pa pajisura; çanta higjiene
të pa pajisura; çantë kozmetike pa ndarje;
mbajtëse çelësash; mbajtëse kartash
bankare; çadra; çanta kozmetike të pa
pajisura; çanta për pazar të ripërdorshme.
25 Veshje për meshkuj dhe femra,
konkretisht bluze dhe pantallona, xhaketa,
bluza me kapuç, pallto, xhaketa
formale;kostume;pantallona;xhins;pulovr
a;pulovra me thurje;jelekë;pantallona të
shkurtra;këmisha;fustane;funde, kravatë,
papion, shall, shaje;Shaje që hidhen rreth
shpatullave, çorape, geta, rripa mesi,
tiranda;aksesorë (veshje) për kokën,
kapele;kapele me strehë, doreza, veshje
për këmbët, këpucë, çizme, atlete, shapka
me
gisht;shapka
për
shtëpi;të
brendshme;rroba dushi;maska gjumi.
35
Reklamim; menaxhim biznesi;
administrim biznesi; shërbime për vënien
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e zyrave në përdorim; ofrimi i tregtisë online të mallrave dhe shërbimeve për
blerës dhe shitës; shërbime të shitjes me
pakicë të ofruara nga dyqane agjente
shitjesh; prezantimi i mallrave në median
e shkruar për qëllime të shitjes me pakicë;
shërbime të shitjes me pakicë, shitjes në
dyqanet agjente shitjesh dhe shitjes online
për veprat e artit, printime të veprave të
artit; fotografi; publikime, libra, revista,
postera, mallra prej letre, artikuj shkrimi,
pajisje shkrimi, mallra tekstile, orendi
shtëpiake, pajisje shtëpie, syze, bizhuteri,
kozmetikë, pajisje kozmetike, parfume,
produkte për kujdesin e bukurisë, lëkurës
dhe flokëve, mobilie, veshje, aksesorë të
modës.
41 Edukim; ofrimi i trajnimeve; argëtim;
aktivitet sportiv dhe kulturor; aktivitete
kulturore, edukimi ose argëtimi të ofruara
nga galeritë e artit; shërbime të galerisë së
artit, akademisë, shërbime dëfrimi në
parqe, ofrimi i shërbimeve dhe lojërave
argëtuese, trajnim i kafshëve, dhënie me
qira e veprave të artit, dhënie me qira e
pajisjeve audio, organizimi i ballove,
organizimi i konkurseve të bukurisë,
edukim në shkolla me konvikt, rezervim i
vendeve për shfaqje, shërbime të
kaligrafisë, ofrimi i ambienteve për
kazino, lojëra të fatit, shfaqje në kinema/
shfaqje teatrale, dhënie me qira të
aparaturave kinematografike, shërbime
klubi (shoqatë) (argëtim ose edukim),
stërvitje (trajnim), organizimi dhe
drejtimi i seminareve akademike,
organizimi i konkurseve (edukim ose
argëtim) organizimi dhe drejtimi i
koncerteve, organizimi dhe drejtimi i
konferencave, organizimi dhe drejtimi i
kongreseve, organizimi i eventeve të
portretizimit të karaktereve (cosplay),
shërbime/aktivitete kulturore, edukimi
ose argëtimi të ofruara nga galeritë e artit,
shërbime DJ, shërbime diskoteke, provim
për të vlerësuar të nxënit, provim për të
vlerësuar të nxënit për përdoruesit që
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kualifikohen për pilotimin e dronëve,
provime për të vlerësuar të nxënit të
ofruara nga shkollat, provime për të
vlerësuar të nxënit të ofruara nga ndihmës
me nevoja të veçanta, krijimi dhe
prezantimi i dokumenteve elektronikë
nëpërmjet kompjuterit (DTP), shërbime
argëtimi nga individë, shërbime argëtimi,
organizimi i ekspozitave për qëllime
kulturore dhe arsimore, pikturim i fytyrës,
organizimi i shfaqjeve të modës për
argëtim, drejtim i filmit, përveç
reklamimit të filmit, shpërndarje e filmit,
prodhim i filmit, përveç reklamimit të
filmit, ofrimi i filmave nëpërmjet
shërbimit të shpërndarjes “video ondemand”, që nuk mund të shkarkohen,
drejtimi i leksioneve të palestrës, drejtimi
i turneve me guidë, udhëzime për
gjimnastikë, shërbime të klubit të
shëndetit (trajnim për palestër dhe për
shëndetin), shërbime të kampit të
pushimit (argëtim), organizimi dhe
drejtimi i forumeve arsimore personal,
ofrimi i informacionit në fushën e
edukimit, ofrimi i informacionit në fushën
e argëtimit, ofrimi i informacionit në
lidhje me aktivitetet çlodhëse, organizimi
i lotarive, shërbim i zvogëlimit të
imazheve, shërbime librarie në pajisje
elektronike/ shërbim transporti librash,
modelim për artistët, dhënia me qira e
filmave, shërbime për studio filmike,
ofrimi i ambienteve për muze (prezantim,
ekspozitë), shërbime për kompozimin
muzike, prodhim i muzikës, shërbime të
raportimit të lajmeve, shërbime për klube
nate (argëtim), publikimi on-line i librave
dhe revistave në format elektronik, ofrimi
i publikimeve elektronike on-line, që nuk
mund të shkarkohen, ofrimi i muzikës online, që nuk mund të shkarkohen, ofrimi i
videove on-line, që nuk mund të
shkarkohen, shërbime orkestre, planifikim
festash (argëtim), shërbime trajneri
personal (trajnim për palestër), raportim
fotografik, fotografim, edukim fizik,
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shërbime të vlerësimit të aftësisë fizike
për qëllime trajnimi, trajnim praktik
(demonstrim), prezantim i shfaqjes së
cirkut, prezantim i shfaqjeve të
drejtpërdrejta, prezantim i shfaqjeve
Variete, publikim i librave, publikim i
teksteve, përveç teksteve reklamuese,
prodhim i programeve të radios dhe
televizionit, argëtim në radio, dhënie me
qira e aparateve radiotelevizive, shërbime
në studio regjistrimi, ofrimi i ambienteve
çlodhëse, shkrimi i skenarëve, shkrimi i
skenarëve për lëvizjet e personazheve të
skenarit përveç se për reklamim,
organizimi dhe drejtimi i seminareve,
dhënie me qira e peizazheve të shfaqjeve,
organizimi i shfaqjeve (shërbime
organizimi dhe financimi), prodhim i
shfaqjeve, dhënie me qira e pajisjeve
zhytëse, shkrimi i këngëve, dhënie me
qira e regjistrimeve zanore, shërbime të
inxhinierisë së zërit për festa, shërbime të
kampit sportiv, organizim i konkurseve
sportive, dhënie me qira të pamjeve
skenike, shkrimi i titrave, organizimi dhe
drejtimi i simpoziumeve, shërbime
mësimdhënie/
edukimi/
shërbime
udhëzimi, ofrimi i programeve televizive,
që nuk mund të shkarkohen, nëpërmjet
shërbimit të shpërndarjes “video-ondemand”, programe të argëtimit televiziv,
prodhime teatrore, shërbime të agjencisë
së biletave (argëtim), shërbime të
renditjes së përdoruesve për qëllime
argëtimi ose kulturore/ shërbime të
vlerësimit të përdoruesve për qëllime
argëtimi ose kulturore, shërbime të
komenteve të përdoruesve për qëllime
argëtimi ose kulturore, dhënie me qira të
video kamerave/ dhënie me qira të video
kamerave me kasetë, dhënie me qira të
kasetave regjistruese video, shërbime
redaktimi video për evente, redaktimi i
videokasetave, dhënie me qira e
videokasetave, regjistrim me videokasetë,
udhëzime profesionale (këshilla edukimi
ose trajnimi), ritrajnime profesionale,

organizimi
dhe
drejtimi
diskutimeve/projekteve (trajnim).
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(210) AL/T/ 2021/677
(220) 18/06/2021
(540)

CANARY YELLOW
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) CANARY YELLOW LLC
1920 Adelicia St.,#300, Nashville, TN
37212 USA, US
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane
(511)
35
Reklamim;menaxhim
biznesi;administrim biznesi;shërbime për
vënien e zyrave në funksion;ofrimi i
tregtisë on-line për blerës dhe shitës të
mallrave dhe shërbimeve;shërbime të
shitjes me pakicë të ofruara nga dyqane
agjente shitjesh;paraqitja e mallrave në
median e shkruar për qëllime të shitjes me
pakicë;shërbime të shitjes me pakicë,
shitjes në dyqanet agjente shitjesh dhe
shitjes online për veprat e artit, printimet
e artit;fotografi;publikime, libra, revista,
postera, mallra prej letre, artikuj shkrimi,
pajisje shkrimi, mallra tekstile, orendi
shtëpiake, pajisje shtëpie, syze, bizhuteri,
kozmetikë, pajisje kozmetike, parfume,
produkte për kujdesin e bukurisë, lëkurës
dhe flokëve, mobilie, veshje, aksesorë të
modës.
41 Edukim; ofrimi i trajnimeve; argëtim;
aktivitet sportiv dhe kulturor; aktivitete
kulturore, edukimi ose argëtimi të ofruara
nga galeritë e artit; shërbime të galerisë së
artit, akademisë, shërbime dëfrimi në
parqe, ofrimi i shërbimeve dhe lojërave
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argëtuese, trajnim i kafshëve, dhënie me
qira e veprave të artit, dhënie me qira e
pajisjeve audio, organizimi i ballove,
organizimi i konkurseve të bukurisë,
edukim në shkolla me konvikt, rezervim i
vendeve për shfaqje, shërbime të
kaligrafisë, ofrimi i ambienteve për
kazino, lojëra të fatit, shfaqje në kinema/
shfaqje teatrale, dhënie me qira të
aparaturave kinematografike, shërbime
klubi (shoqatë) (argëtim ose edukim),
stërvitje (trajnim), organizimi dhe
drejtimi i seminareve akademike,
organizimi i konkurseve (edukim ose
argëtim) organizimi dhe drejtimi i
koncerteve, organizimi dhe drejtimi i
konferencave, organizimi dhe drejtimi i
kongreseve, organizimi i eventeve të
portretizimit të karaktereve (cosplay),
shërbime/aktivitete kulturore, edukimi
ose argëtimi të ofruara nga galeritë e artit,
shërbime DJ, shërbime diskoteke, provim
për të vlerësuar të nxënit, provim për të
vlerësuar të nxënit për përdoruesit që
kualifikohen për pilotimin e dronëve,
provime për të vlerësuar të nxënit të
ofruara nga shkollat, provime për të
vlerësuar të nxënit të ofruara nga ndihmës
me nevoja të veçanta, krijimi dhe
prezantimi i dokumenteve elektronikë
nëpërmjet kompjuterit (DTP), shërbime
argëtimi nga individë, shërbime argëtimi,
organizimi i ekspozitave për qëllime
kulturore dhe arsimore, pikturim i fytyrës,
organizimi i shfaqjeve të modës për
argëtim, drejtim i filmit, përveç
reklamimit të filmit, shpërndarje e filmit,
prodhim i filmit, përveç reklamimit të
filmit, ofrimi i filmave nëpërmjet
shërbimit të shpërndarjes “video ondemand”, që nuk mund të shkarkohen,
drejtimi i leksioneve të palestrës, drejtimi
i turneve me guidë, udhëzime për
gjimnastikë, shërbime të klubit të
shëndetit (trajnim për palestër dhe për
shëndetin), shërbime të kampit të
pushimit (argëtim), organizimi dhe
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drejtimi i forumeve arsimore personal,
ofrimi i informacionit në fushën e
edukimit, ofrimi i informacionit në fushën
e argëtimit, ofrimi i informacionit në
lidhje me aktivitetet çlodhëse, organizimi
i lotarive, shërbim i zvogëlimit të
imazheve, shërbime librarie në pajisje
elektronike/ shërbim transporti librash,
modelim për artistët, dhënia me qira e
filmave, shërbime për studio filmike,
ofrimi i ambienteve për muze (prezantim,
ekspozitë), shërbime për kompozimin
muzike, prodhim i muzikës, shërbime të
raportimit të lajmeve, shërbime për klube
nate (argëtim), publikimi on-line i librave
dhe revistave në format elektronik, ofrimi
i publikimeve elektronike on-line, që nuk
mund të shkarkohen, ofrimi i muzikës online, që nuk mund të shkarkohen, ofrimi i
videove on-line, që nuk mund të
shkarkohen, shërbime orkestre, planifikim
festash (argëtim), shërbime trajneri
personal (trajnim për palestër), raportim
fotografik, fotografim, edukim fizik,
shërbime të vlerësimit të aftësisë fizike
për qëllime trajnimi, trajnim praktik
(demonstrim), prezantim i shfaqjes së
cirkut, prezantim i shfaqjeve të
drejtpërdrejta, prezantim i shfaqjeve
Variete, publikim i librave, publikim i
teksteve, përveç teksteve reklamuese,
prodhim i programeve të radios dhe
televizionit, argëtim në radio, dhënie me
qira e aparateve radiotelevizive, shërbime
në studio regjistrimi, ofrimi i ambienteve
çlodhëse, shkrimi i skenarëve, shkrimi i
skenarëve për lëvizjet e personazheve të
skenarit përveç se për reklamim,
organizimi dhe drejtimi i seminareve,
dhënie me qira e peizazheve të shfaqjeve,
organizimi i shfaqjeve (shërbime
organizimi dhe financimi), prodhim i
shfaqjeve, dhënie me qira e pajisjeve
zhytëse, shkrimi i këngëve, dhënie me
qira e regjistrimeve zanore, shërbime të
inxhinierisë së zërit për festa, shërbime të
kampit sportiv, organizim i konkurseve
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sportive, dhënie me qira të pamjeve
skenike, shkrimi i titrave, organizimi dhe
drejtimi i simpoziumeve, shërbime
mësimdhënie/
edukimi/
shërbime
udhëzimi, ofrimi i programeve televizive,
që nuk mund të shkarkohen, nëpërmjet
shërbimit të shpërndarjes “video-ondemand”, programe të argëtimit televiziv,
prodhime teatrore, shërbime të agjencisë
së biletave (argëtim), shërbime të
renditjes së përdoruesve për qëllime
argëtimi ose kulturore/ shërbime të
vlerësimit të përdoruesve për qëllime
argëtimi ose kulturore, shërbime të
komenteve të përdoruesve për qëllime
argëtimi ose kulturore, dhënie me qira të
video kamerave/ dhënie me qira të video
kamerave me kasetë, dhënie me qira të
kasetave regjistruese video, shërbime
redaktimi video për evente, redaktimi i
videokasetave, dhënie me qira e
videokasetave, regjistrim me videokasetë,
udhëzime profesionale (këshilla edukimi
ose trajnimi), ritrajnime profesionale,
organizimi
dhe
drejtimi
i
diskutimeve/projekteve (trajnim).

(210) AL/T/ 2021/688
(220) 21/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
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(591)
(732) ROLEX SA
Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva,
Switzerland , CH
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 14 Orë dhe artikuj për orëbërës,
konkretisht orë, orë dore, komponentë për
orët dhe artikujt e orëbërësit, dhe aksesorë
për orët dhe artikujt e orëbërësit, të
papërfshira në klasat e tjera, orë dhe
instrumenta të tjerë
kronometrik,
kronometra,
kronografë
(orë
dhe
orëbërës), byzylykë orë, rripa ore, fusha
(orë dhe orëbërës), kuti dhe kasa
prezantimi për orë dhe orëbërës dhe
bizhuteri, ingranazhe ore dhe pjesë të
tyre; bizhuteri; gurë të çmuar dhe gjysmëtë çmuar; metale të çmuara dhe aliazhet e
tyre; gjilpëra me kokë (bizhuteri).
35 Shërbime për prezantimin e artikujve
horologjik dhe kronometrik, artikujve
bizhuteri dhe orëve smart në të gjitha
mediat e komunikimit për qëllime të
shitjes me pakicë; shërbime për reklamim
online; shërbime për ofrimin e
informacionit dhe këshillimit ndaj
konsumatorëve në lidhje me artikujt
horologjik dhe kronometrik, artikujt
bizhuteri, orët smart dhe artikujt për shitje
online; shërbime për shitje me pakicë të
artikujve horologjik dhe kronometrik,
artikujve bizhuteri dhe orëve smart
përmes rrjetit kompjuterik global,
katalogjeve, postës dhe çdo mjeti tjetër
elektronik;
shërbime
reklamimi,
marketingu dhe promovimi; shërbime
publiciteti dhe promovimi; shërbime
distribucioni të materialeve promovuese;
shërbime këshillimi për reklamim dhe
marketing; shërbime këshillimi në lidhje
me aktivitetet promovuese.
37
Shërbime riparimi për artikuj
horologjik dhe kronometrik, artikuj
bizhuteri dhe orë smart; shërbime
mirëmbajtje për artikuj horologjik dhe
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kronometrik, artikuj bizhuteri dhe orë
smart; shërbime për pastrimin e artikujve
horologjik dhe kronometrik dhe artikujve
bizhuteri; shërbime të kontrollit të
përgjithshëm të artikujve horologjik dhe
kronometrik, artikujve bizhuteri dhe
orëve smart; shërbime restaurimi për
artikujt horologjik dhe kronometrik,
artikujt bizhuteri dhe orët smart; shërbime
për kontroll teknik të artikujve horologjik
dhe kronometrik, artikujve bizhuteri dhe
orëve smart; shërbime për ofrimin e
këshillimit dhe informacionit për të gjitha
shërbimet e sipërpërmendura.

(210) AL/T/ 2021/708
(220) 25/06/2021
(540)

RIVIAN
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Rivian IP Holdings, LLC
13250 N. Haggerty Road, Plymouth,
Michigan 48170, USA, US
(740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.
2/1, Tirane
(511) 7 makineri, makineri metal prerëse,
instrumente elektrike;motorë dhe motorë
me karburant, përveç për automjete
tokësore;komponentë
bashkimi
dhe
transmetimi
makinerish,
përveç
automjeteve tokësore;vegla bujqësore,
përveç mjeteve që përdoren me
dorë;inkubatorë
për
vezë;makineri
automatike për shitje;makineri drejtimi
për karoceri dhe shasi të automjeteve dhe
pjesëve zëvendësuese strukturore të
tyre;shpërndarës për automjete;filtra ajri
për motorë dhe motorë me karburant për
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automjete;cilindra
motori
për
automjete;gjeneratorë për automjete
tokësore;pajisje ndezëse për motorët e
automjeteve
tokësore;aksesorë
për
automjete, përkatësisht, kova dhe krehër
për lëvizjen e dherave dhe objekteve të
lëvizshme;kompresorë pneumatikë dhe
hidraulikë automjetesh;pjesë automjetesh
tokësore,
përkatësisht
telat
e
kandeles;pompa vaji për automjete
tokësore;kolektorë si pjesë e sistemit të
shkarkimit
të
automjeteve;pompa
karburanti për automjete tokësore;pompa
uji
për
automjete
tokësore;pjesë
automjetesh, përkatësisht valvula fuqie
për
karburatorë;pjesë
automjetesh,
përkatësisht
koka
valvulash;pjesë
automjetesh, përkatësisht, kolektorët e
thithjes;pjesë automjetesh, përkatësisht,
mbrojtëse e boshtit motorik;pjesë
automjetesh,
përkatësisht,
trupi
i
motorit;pjesë automjetesh, përkatësisht,
pistonçina;pjesë automjetesh, përkatësisht
tiranda
shtytëse;pjesë
automjetesh,
përkatësisht, ftohësit e vajit;pjesë
automjetesh, përkatësisht, thithësi i trupit
të motorit;pjesë automjetesh, përkatësisht,
kapakë dhe kapakët e rezervuarit të
vajit;pjesë automjetesh, përkatësisht,
rezervuarët e vajit;silenciatorë si pjesë e
sistemeve
të
shkarkimit
të
automjeteve;pjesë motori automjetesh
tokësore me djegie të brendshme,
përkatësisht biellat;pjesë mekanike të
motorit për automjete tokësore;tel niveli
automjetesh;rripa distribucioni motorësh
për
automjete
tokësore;pompat
e
karburantit për motorët e automjeteve
tokësore;alternatorë
për
automjete
tokësore;gjeneratorë të energjisë elektrike
që mund të përdoren gjithashtu si motorë
elektrikë për automjete;pjesë automjetesh,
përkatësisht,
karburatorët;pjesë
të
injektorit të karburantit për motorët e
automjeteve
tokësore
dhe
ujore;kompresorë
ajri
për
automjete;cilindra motori për automjete
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tokësore;motorë për fshirëse xhamash për
automjete detare ose tokësore;pjesë
motori automjetesh, përkatësisht ftohësit
e ajrit dhe pjesët përbërëse të tyre;pjesë
motori automjetesh, përkatësisht ftohës
ndërmjetës;fije ndezjeje për motorët e
automjeteve;tuba shkarkimi për automjete
tokësore;njësi konvertuesi katalitik për
shkarkimet
e
automjeteve;ndezje
elektronike për automjete;guarnicione
metalike motori për automjete;filtra
karburanti
për
motorët
e
automjeteve;boshte me gunga për motorët
e automjeteve;radiatorë për automjete.
11 fenerë për automojete; abazhure;
reflektorë automjetesh hapësinore; drita
automjetesh; dritat e pasme për
automjetet hapësinore; dritat e frenave për
automjetet e hapësinore; pajisje ndriçimi,
përkatësisht, pajisje ndriçimi me diodë
organike të emetimit të dritës (oled) dhe
pajisje ndriçimi me diodë drite
(led);pajisje ndriçimi për automjete;filtra
ajri për kondicionerët në vendet e
pasagjerëve të automjeteve;pjesë për
sistemet e ngrohjes dhe kondicionimit,
përkatësisht radiatorë dhe ftohës gazi për
automjete;aparate për çngrirjen e
automjeteve;shirita
ndriçimi
për
automjete;kondicionerë
për
automjete;sistemi i kontrollit të klimës së
automjeteve për ngrohje, ventilim dhe
klimatizim;reflektorë për automjete;drita
spot për përdorim në automjete;instalime
të
kondicionimit
të
ajrit
për
automjete;aparate për ngrohje për
automjete;ngrohje për automjete;ngrohëse
uji
elektrike;soba
portative;lavamanë;llamba
për
çadra;tryezë
pjekjeje
me
induksioni;pulverizatorë uji rubineti
Klasa
35:
reklamim;menaxhim
biznesi;administrim
biznesi;funksione
zyre;funksionimi i sistemeve të baterive
elektrike të përbëra nga aparate elektrike
me bateri të lidhura pa tel me softuer dhe
firmuer të komanduara nga distanca dhe
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softuer mbështetës për ruajtjen dhe
shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur
për të tjerët, për qëllime biznesi dhe
shërbime të këshillimit të biznesit që
lidhen me to;tregti në fushën e
automjeteve
tokësore
dhe
automjeteve;dyqane me pakicë, pika
shitjeje dhe dyqane provizorë në fushën e
automjeteve
tokësore
dhe
automjeteve;shërbime këshillimi biznesi,
përkatësisht, ofrim asistence në zhvillimin
e strategjive të biznesit;konsultime në
fushën e efiçiencës së energjisë që kanë të
bëjnë me energjinë diellore dhe të
rinovueshme;ofrimi i këshillimit për
blerje dhe shërbime konsulence tek
konsumatorët për blerjen e automjeteve
tokësore;ofrimi
i
një
shërbimi
informacioni direktorie online që
përmban informacion në lidhje me
automjetet
dhe
stacionet
e
karikimit;shërbime të menaxhimit të
karburantit në fushën e flotave;shërbime
të menaxhimit të flotës në natyrën e
gjurmimit të automjeteve të flotës për
qëllime
komerciale.
35
reklamim;menaxhim
biznesi;administrim
biznesi;funksione
zyre;funksionimi i sistemeve të baterive
elektrike të përbëra nga aparate elektrike
me bateri të lidhura pa tel me softuer dhe
firmuer të komanduara nga distanca dhe
softuer mbështetës për ruajtjen dhe
shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur
për të tjerët, për qëllime biznesi dhe
shërbime të këshillimit të biznesit që
lidhen me to;tregti në fushën e
automjeteve
tokësore
dhe
automjeteve;dyqane me pakicë, pika
shitjeje dhe dyqane provizorë në fushën e
automjeteve
tokësore
dhe
automjeteve;shërbime këshillimi biznesi,
përkatësisht, ofrim asistence në zhvillimin
e strategjive të biznesit;konsultime në
fushën e efiçiencës së energjisë që kanë të
bëjnë me energjinë diellore dhe të
rinovueshme;ofrimi i këshillimit për
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blerje dhe shërbime konsulence tek
konsumatorët për blerjen e automjeteve
tokësore;ofrimi
i
një
shërbimi
informacioni direktorie online që
përmban informacion në lidhje me
automjetet
dhe
stacionet
e
karikimit;shërbime të menaxhimit të
karburantit në fushën e flotave;shërbime
të menaxhimit të flotës në natyrën e
gjurmimit të automjeteve të flotës për
qëllime
komerciale.
36 siguracione;çështje financiare;çështje
monetare;çështje
të
pasurive
të
paluajtshme;shërbime
siguracioni;shërbime financimi;shërbime
të pasurive të paluajtshme, përkatësisht,
qiradhënie dhe menaxhim për të tjerët të
pronës industriale.
37 Shërbime ndërtimi;shërbime instalimi
dhe riparimi;nxjerrja e minierave, shpimet
e naftës dhe gazit;instalimi, mirëmbajtja
dhe riparimi, dhe azhurnimi i aparateve
elektrike të lidhura pa tel, dhe konsultimi
lidhur me to, për ruajtjen dhe shkarkimin
e energjisë elektrike të ruajtur për të
stabilizuar dhe përmbushur kërkesat për
energji elektrike dhe qëllimet e
përdorimit;ofrimi i shërbimeve të
mirëmbajtjes
dhe
riparimit
të
automjeteve;konsultim për riparim të
automjeteve;konsultim për mirëmbajtjen
e automjeteve;karikimi i baterive të
automjeteve;shërbime të personalizimit të
automjeteve, përkatësisht ndërtimin e
automjeteve me porosi;shërbime të
stacionit
të
karikimit
të
automjeteve;riparimi dhe mirëmbajtja e
automjeteve;detajimi i automjetit;stacione
të shërbimit të automjeteve;lyerja e
automjeteve;shërbime të stacioneve të
karikimit
për
automjete
elektrike;shërbime të menaxhimit të flotës
në natyrën e mirëmbajtjes së automjeteve
të flotës;shërbime të ndihmës urgjente në
rrugë, përkatësisht, duke iu përgjigjur
thirrjeve për ndihmë në anë të rrugës,
ndryshimit të gomave të shpuara, karikim
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baterish në rast emergjence;ndërtim
ndërtesash;riparim;shërbime
instalimi;mirëmbajtja, servisi dhe riparimi
i
automjeteve
të
specializuara
automobilistike elektrike.
39 transporti;paketimi dhe magazinimi i
mallrave;organizime udhëtimi;dhënia me
qira e automjeteve motorike;shërbime për
qira të përbashkët të makinave;shërbime
për ndarjen e udhëtimeve;transportimi
dhe magazinimi i automjeteve;marrja me
qira e automjeteve;shërbime të drejtimit
të
automjeteve;tërheqje
automjetesh;shërbime
me
qira
të
automjeteve;rezervimi i makinave me
qira;shërbime të ndihmës emergjente në
anë të rrugës, përkatësisht tërheqje,
largim dhe shërbime të dorëzimit të
çelësit;planifikimi i itinerarit të udhëtimit.
40
trajtimi i materialeve;riciklimi i
mbetjeve dhe plehërave;pastrimi i ajrit
dhe
trajtimi
i
ujit;shërbime
printimi;ruajtja
e
ushqimit
dhe
pijeve;dhënia me qira e aparateve
elektrike të lidhur pa tel me bateri
elektrike me softuer dhe firmuer të
komanduar nga distanca për ruajtjen dhe
shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur
për stabilizimin dhe plotësimin e
kërkesave për energjisë elektrike dhe
qëllimet e përdorimit;finicion akrilik i
automjeteve; prodhimi i automjeteve të
specializuara automobilistike elektrike;
41
Arsimim;ofrim
trajnimi;argëtim;veprimtari sportive dhe
kulturore;shërbime arsimore, përkatësisht,
trajnime në fushën e dizajnit, zhvillimit,
prodhimit, mirëmbajtjes, shërbimit dhe
riparimit të automjeteve;organizimi dhe
realizimi i udhëtimeve udhëzuese në
natyrën e ekskursioneve të udhëtimit dhe
udhëtimeve rrugore me automjete
tokësore,
anije,
biçikleta
dhe
këmbë;argëtim në natyrën e përvojave të
testit të drejtimit të automjetit;shërbime
arsimore, përkatësisht, trajnime në fushën
e
dizajnit,
zhvillimit,
prodhimit,
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mirëmbajtjes, shërbimit dhe riparimit të
automjeteve automobilistike elektrike të
specializuara.
42 shërbime shkencore dhe teknologjike
dhe kërkime dhe projekte në lidhje me
to;analiza industriale, kërkime industriale
dhe
shërbime
të
dizajnit
industrial;shërbime të kontrollit të cilësisë
dhe çertifikimi;projektim dhe zhvillim
pajisjesh
dhe
softueri
kompjuterik;monitorimi i automjeteve për
të
siguruar
funksionimin
e
duhur;monitorimi
në
distancë
i
funksionimit,
performancës
dhe
efikasitetit të automjeteve elektrike;ofrim
i një softueri të pa-shkarkueshëm të
përdorur për analizën parashikuese të
karikimit dhe mirëmbajtjes së automjetit
elektrik, dhe analizën parashikuese të
nevojave të konsumatorit;shërbime të
dizajnit
inxhinierik;konsultim
për
zhvillim produkti;shërbime këshillimi në
fushën e modelimit të automjeteve për të
tjerët;konsulencë
në
fushën
e
inxhinierisë;monitorimi i aparateve të
lidhura pa tel të baterive elektrike me
firmuere dhe softuer për ruajtjen dhe
furnizimin me energji elektrike për të
siguruar funksionimin dhe programimin e
duhur për plotësimin e kërkesave për
energji elektrike dhe për qëllimet e
përdorimit;dizenjimi i sistemeve të
baterive elektrike të përbëra nga aparate
elektrike të baterive të lidhura pa tel dhe
softuer mbështetës, të gjitha për ruajtjen
dhe shkarkimin e energjisë elektrike të
ruajtur, në mënyrë që të zgjedhin
efikasitetin e dizajnit, programimin dhe
konfigurimin e sistemeve në fjalë, dhe
shërbimet e këshillimit që lidhen me
to;softuer si shërbim (SAAS), shërbime
që përmbajnë softuer për monitorimin,
optimizimin dhe rregullimin e ruajtjes
dhe shkarkimit të energjisë së depozituar
në dhe nga aparati elektrik i baterisë
elektrike të lidhur pa tel;ofrim softueri
online
të
pa-shkarkueshëm
për
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monitorimin, optimizimin dhe rregullimin
e ruajtjes dhe shkarkimit të energjisë së
ruajtur nga dhe në aparatin elektrik të
baterisë të lidhur pa tel;menaxhimi
softueri dhe firmueri në aparatin elektrik
të lidhur me bateri për ruajtjen dhe
shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur
përmes programimit dhe konfigurimit të
softuerit për aparate elektrike me
bateri;instalimi, mirëmbajtja, dhe riparimi
dhe azhurnimi i softuerit kompjuterik dhe
firmware që azhurnohen nga distanca të
integruar në aparate elektrike të baterisë
të lidhur pa tel, dhe konsultimi lidhur me
të, për ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë
elektrike të ruajtur për të stabilizuar dhe
përmbushur kërkesat për energji elektrike
dhe për qëllimet e përdorimit;shërbime
inspektimi automjetesh për automjete të
reja dhe të përdorura për personat që
blejnë ose shesin automjetet e
tyre;shërbime inspektimi të dëmtimit të
automjeteve
motorike;inspektime
të
mjeteve motorike;shërbime të dizajnimit
të
pjesëve
të
automjeteve
motorike;softuer jo i shkarkueshëm në
natyrën e menaxhimit të flotës së
automjeteve;softuer jo i shkarkueshëm
për menaxhimin e blerjes, financave,
qiradhënies, siguracionit, sigurisë dhe
diagnostikimit për automjetet;projektimi,
zhvillimi i automjeteve të specializuara
automobilistike elektrike
45 Shërbime ligjore;shërbime sigurie për
mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme
dhe të individëve;shërbime personale dhe
sociale të kryera nga të tjerët për të
përmbushur
nevojat
e
individëve;shërbime të monitorimit të
flotës së automjeteve për qëllime të
sigurisë;shërbime të rikuperimit të
automjeteve
të
vjedhura;shërbime
emergjente në anë të rrugës, përkatësisht
hapja e bravave.
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(210) AL/T/ 2021/718
(220) 30/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë
(732) OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Avenue, #100 White
Plains, N.Y. 10601, USA , US
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndërtesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane,
Shqiperi
(511) 9
Aparate dhe instrumente
shkencorë, kërkimorë, lundrimi, rilevimi,
fotografimi, kinematografik, audio-viziv,
optik, peshues, matës, sinjalizues,
zbulues, testues, inspektues, shpëtues dhe
mësimor; aparate dhe instrumente për
përçimin, ndërrimin, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollimin
e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë
elektrikë; aparate dhe instrumente për
regjistrimin, transmetimin, riprodhimin
ose përpunimin e zërit, imazheve ose të
dhënave; materiale komunikimi (media)
të regjistruara dhe të shkarkueshme,
pajisje si disk apo kasete boshe për
regjistrimin ose ruajtjen digjitale ose
analoge; mekanizëm për aparate që
funksionojnë me monedhë; arka e parave,
pajisje për llogaritje; kostum për zhytje,
maskë për zhytje, tapa veshi për zhytës;
kapëse hundësh për zhytës dhe notarë,
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dorëza për notarë, aparat për frymëmarrje
për notim nën ujë; aparate për shuarjen e
zjarrit. Pajisje për sytë, konkretisht, syze
optike, syze dielli, skelet për syzet optike
dhe lente dhe aksesorë për pajisjet e syve,
konkretisht kuti dhe mbajtëse për syzet;
syze notari; bilbila sinjalizues; bilbila për
përdorim në sport; bilbila alarmi;
kompasa magnetik; kompasa matës;
busulla; helmeta mbrojtëse; Maska për
mbrojtjen e fytyrës dhe shmangien e
aksidenteve ose dëmtimeve; maska
kundër pluhurit; mbrojtëse industriale për
fytyrën; doreza mbrojtëse për punë; syze
mbrojtëse; çanta për laptop; çanta
mbajtëse në formë zarfi për laptop; kasa,
mbrojtëse, mbajtëse dhe pajisje mbajtëse
për përdorim elektronike digjitale,
përkatësisht telefona inteligjent, taleta,
pajisje të lëvizshme për të luajtur muzikë
dhe video; kapëse, mbajtëse
dhe
mbajtëse të montueshme për pajisje
elektronike, konkretisht për telefona
inteligjentë, tabletë, dhe pajisje për të
luajtur muzike dhe video; kuti për kufje
pa kabull; kuti për kufje me kabull; USB
boshe;
14
Bizhuteri; byzylykë; varëse;
medalion; bizhuteri spila; unaza, vathë,
butona mansheti; ora; rripa për orë; gurë
të çmuar dhe gjysmë të çmuar; metale të
çmuara dhe aliazhet e tyre; Punime
artistike prej metali të çmuar; kuti
bizhuterish; Kuti bizhuterish prej metali
të çmuar; hallka çelësash; unazë çelësash,
ore muri.
24
Pëlhura dhe artikuj tekstili,
konkretisht pëlhura shtëpiake, çarçafë
krevati;peshqirë
banjo;mbulesa
krevati;çarçafë
tekstili;batanije
për
krevat;jorgan;kuverta;mbulesa
krevati
(kuverta);mbulesa
krevati;këllëf
jorgani;jorganë me pupla;çarçaf për të
mbrojtur krevatin nga pluhurat;këllëf
zbukurues
për
jastëk;këllëf
për
jastëk;batanije;këllëf
dysheku;peshqirë;peshqirë
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banjoje;peshqirë
plazhi;peceta
për
përdorim
gjatë
ushqimit;peshqirë
fytyre;peshqirë
për
trupin
dhe
fytyrën;mbulesë tavoline, perde, shami,
sixhade, pëlhura pambuku, tapiceri dhe
pëlhura për perde;mbajtëse pëlhurash,
mbulesë për tavoline për ushqim;batanije
për kafshë shtëpiake; perde tekstili ose
plastike
27 Tapete; qilima; tapet për banjë; tapet
për joga; rrugicë për dyert; tapet për
dyshemenë prej tekstili për shtëpi;
sixhade muri jo prej tekstili; letër muri;
mbulesë dyshemeje me sipërfaqe të fortë;
mbulesë muri prej plastike ose vinili;

(511) 17 Borde për izolim termal prej
Polistirene të Ekstruduar (XPS).

(210) AL/T/ 2021/732
(220) 02/07/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e verdhë; portokalli; e bardhë; e
zezë; kafe
(732) JT International SA
Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Geneva,
Switzerland, CH
(740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.
2/1, Tirane
(511) 34 Duhan, i përpunuar ose i pa
përpunuar; duhan për pirje, duhan llulle,
duhan për dredhje, duhan me përtypje,
duhan pluhur nga goja; cigare, cigare
elektronike, puro, puro të holla; duhan
nga hunda; artikuj për duhanpirës të
përfshirë në Klasën 34; letra cigaresh,
tuba cigaresh dhe shkrepëse.

(551) Markë që konsiston në një
ngjyrë ose kombinim ngjyrash
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Magenta
Sistemi ne ngjyra natyrale : S1060-R30
B(Kodi RGB: 202 101 157)
Kodi Hex: #CA659D
(732) POFIKS DOO ul. Dereboj bb,
1200 Tetovo, , MK
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2021/786
(220) 14/07/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/803
(220) 16/07/2021
(540)
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(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Gri, e argjendte, e verdhe dhe
portokalli.
(732) ALKALOID AD Skopje
Boulevard Aleksandar Makedonski 12,
Skopje 1000, Republic of North
Macedonia , MK
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 5 Preparate dietike dhe suplemente
dietike; suplemente ushqimore dietike;
suplemente dietike që përbëhen nga
vitamina; suplemente dietike minerale për
njerëz; suplemente ushqimore me
minerale dhe vitamina; suplemente
ushqimore që përbëhen nga aminoacide;
preparate mineralesh dhe vitaminash.
35
Shërbime reklamimi; shërbime
reklamimi online në një rrjet kompjuterik;
shërbime të menaxhimi të biznesit;
shërbime të administrimit të biznesit;
shërbime të funksionimit të zyrës; ofrimi i
informacionit tregtar dhe këshillimit të
funksioneve
të
zyrës;
ofrimi
i
informacionit tregtar dhe këshillimit për
konsumatorët në zgjedhjen e produkteve
dhe shërbimeve.

(210) AL/T/ 2021/818
(220) 21/07/2021

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) COMPANY; GROUP
(591) e zezë; e bardhë; ngjyre floriri
(gold)
(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) 30
kafe; cikore [zevendesim
kafeje]; pije kafeje me qumësht; kafe
artificiale; kapsolla kafeje, të mbushura;
aromatizues kafeje / aromatizues kafeje;
pije me bazë kafeje; kafe e pjekur; kakao;
pije kakao me qumësht; pije me bazë
kakao; akull, natyral ose artificial; akull
për freskim; kube akulli; makarona;
hudhër grirë [piper]; piper; oriz; niseshte
per ushqim; sheqer; 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; salcë
domate; mustardë; kecap [salcë]; xhelozë
frutash [ëmbëltore]; xhenxhefil [erëz];
glukozë për qëllime të kuzhinës;
marinade; majonezë; salcë soje; salcë per
makarona.
43
shërbime të kafeterisë; shërbime
kafene; sherbime restoranti; sherbime
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hotelerie; ushqim dhe pije per katering;
shërbime bar; rezervime të përkohshme të
akomodimit; dhenie me qira te strehimit
të përkohshëm; shërbime restoranti me
vetë-shërbim; shërbimet e motelit.

(210) AL/T/ 2021/838
(220) 23/07/2021
(540)
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shalë për biҫikleta; shalë për motoҫikleta;
rripa sigurie për sediljet e automjeteve;
segmente frenash për automjete; balestra
për automjete; transportues skish për
makina; thumba për goma; thumba
zbukurues për goma; goma për rrota
automjetesh; goma, të forta, për rrota
automjetesh;
sipërfaqe
gome
për
riprodhimin e gomave; sipërfaqe gome
për automjete [rripa rul]; sipërfaqe gome
për automjete [lloji traktor]; goma pa
kamërdare për biҫikleta; goma pa
kamërdare për motoҫikleta; valvula për
goma automjetesh; goma për rrota
automjetesh.

(210) AL/T/ 2021/845
(220) 26/07/2021
(540)
(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Hankook Tire & Technology Co.,
Ltd.
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnamsi, Gyeonggi-do, Republic of Korea , KR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 12 Goma për automobilë; goma për
biҫikleta; veshje të jashtme për goma
pneumatike; mbulesa për goma; goma për
motoҫikleta; shirita gome ngjitës për
riparimin e tubave të brendshëm; tuba të
brendshëm për biҫikleta; tuba të
brendshëm për motoҫikleta; tuba të
brendshëm për goma pneumatike; tuba të
brendshëm për rrota automjetesh; tuba të
brendshëm për goma automjetesh; rrjeta
valixhesh
për
automjete;
goma
pneumatike; pajisje riparuese për tuba të
brendshëm; disqe për rrota automjetesh;

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 018489790 10/06/2021 EM
(526 )
(591)
(732) Mylan Inc.
1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, PA,
15317 United States , US
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 5
Farmaceutikë; preparate
farmaceutike
dhe
mjekësore;
fitofarmaceutikë; medikamente natyrale;
Preparate farmaceutike për trajtimin e
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çrregullimeve
kardiovaskulare,
gastrointestinale,
neurologjike,
respiratore,
psikiatrike,
alergjike,
dermatologjike, pulmonare, metabolike,
muskulore,
impotencës,
gjendjes
infektive dhe inflamatore, kancerit,
diabetit, sklerozës së shumëfishtë dhe/ose
çrregullimeve
oftalmologjike
dhe
okulistike;
kontraceptivë
oralë;
kontraceptivë; kanabis për qëllime
mjekësore;
kozmetikë
mjekësore;
preparate sanitare për qëllime mjekësore;
ushqime dietike dhe substanca të
përshtatura për përdorim mjekësor;
preparate dhe sumplemente dietike për
njerëzit; suplemente ushqimore për
qëllime dietike; suplemente ushqimore;
suplemente
ushqimore
minerale;
preparate
minerale;
preparate
multiminerale; preparate vitaminash;
preparate multivitaminash; preparate që
përmbajnë minerale, vitamina, lëndë
ushqyese, aminoacide dhe/ose bimë për
qëllime
mjekësore;
preparate
që
përmbajnë lëndë ushqyese dhe/ose
aminoacide që janë shtesa ushqimore;
veshje (plaster), materiale për veshje

(210) AL/T/ 2021/916
(220) 17/08/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
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(591) gri ne blu, te vendosura ne sfond te
bardhe.
(732) LUFRA SHPK
Fshati Bishqethem, Lagjia "Rruga e
Kishes", Autostrada Lushnje-Fier, AL
(740) Arben NDREKA
Rr.'' 3 Krojet'', kthesa poshte Arbanes,
Vaqarr, Tirane (godina Lufra shpk)
(511) 29 Qumesht i pjekur i fermentuar;
Qumesht; Pije qumeshti, pije me baze
qumeshti; Ferment qumeshti per qellime
gatimi; Produkte qumeshti; Hirre; Krem i
rrahur; Kos; Gjalpe; Krem gjalpi; Djathe;
Krem (produkte bulmeti).
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MARKA TË REGJISTRUARA
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(210) AL/T/ 2019/789
(540) MYKID
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A.
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20,
Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 02/09/2021
(180) 11/09/2029
(111) 22014
(300)
(510) 38,
(526)
(591) -magenta dhe e bardhë
(740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20,
Laprakë, Tiranë,Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/797
(540) DATASHARE
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A.
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20,
Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 02/09/2021
(180) 11/09/2029
(111) 22013
(300)
(510) 38,
(526)
(591) -Magenta me sfond te bardhë
(740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20,
Laprakë, Tiranë,Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/803
(540) EASY MENU
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A.
Njësia Bashkiake nr.11, Rr. ''Vangjel
Noti'', Ndërtesa nr.20, Kodi 1026,
Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 02/09/2021
(180) 11/09/2029
(111) 22012

(300)
(510) 38,
(526)
(591) (740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa
Laprakë, Tiranë, Shqipëri

nr.20,

(210) AL/T/ 2019/804
(540) EASY MENU
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A.
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr.20,
Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 02/09/2021
(180) 11/09/2029
(111) 22010
(300)
(510) 38,
(526)
(591) -Magenta dhe e bardhë
(740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr.20,
Laprakë, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/806
(540) KETA JEMI NE
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa
Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 02/09/2021
(180) 11/09/2029
(111) 22027
(300)
(510) 38,
(526)
(591) (740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa
Laprakë, Tiranë, Shqipëri

nr.20,

nr.20,
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(210) AL/T/ 2019/813
(540) ONE FAMILY
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20,
Laprakë, Tiranë,Shqipëri, AL
(151) 02/09/2021
(180) 11/09/2029
(111) 22022
(300)
(510) 38,
(526)
(591) -Magenta; e bardhë
(740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20,
Laprakë, Tiranë,Shqipëri

(210) AL/T/ 2019/1145
(540) ONE BUSINESS
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20,
Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 02/09/2021
(180) 30/12/2029
(111) 22026
(300)
(510) 38,
(526)
(591) (740) Erion Xhepa
Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20,
Laprakë, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2020/994
(540) GRIFIN
(732) GRIFIN ALBANIA
Rruga "3 Dëshmorët", Lagjia Yzberisht,
Pasuria Nr.368/19-N1, Zona Kadastrale.,
AL
(151) 02/09/2021
(180) 27/11/2030
(111) 22021
(300)

29

(510) 5 37,
(526) ALBANIA
(591) -E kuqe; e zeze.
(740) Endri Haxhiraj
DAJTI 03900024; Nd.68/1; H.7; Ap.14;
DAJT, LINZE, 1010, TIRANË

(210) AL/T/ 2020/1152
(540) in Insajderi Gazetë online
(732) INSIDER L.L.C
Rr. Tringë Smajli, Nr.40, Prishtinë,
10000, Republika e Kosovës, KS
(151) 02/09/2021
(180) 29/12/2030
(111) 22016
(300)
(510) 35, 38 41,
(526) Gazetë Online
(591) -E gjelber; e zeze.
(740) Bjanka Rushani
Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati i II,
Tiranë

(210) AL/T/ 2021/5
(540) SUNPOWER
(732) Maxeon Solar Pte. Ltd
8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay
Financial Centre Singapore 018981 , SG
(151) 02/09/2021
(180) 11/01/2031
(111) 22018
(300)
(510) 6, 9, 19, 35, 36, 37 42,
(526)
(591) -E zeze; e verdhe.
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë,
1019

(210) AL/T/ 2021/6
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(540) SUNPOWER
(732) Maxeon Solar Pte. Ltd
8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay
Financial Centre Singapore 018981 , SG
(151) 07/09/2021
(180) 11/01/2031
(111) 22041
(300)
(510) 6, 9, 19, 35, 36, 37 42,
(526)
(591) (740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë,
1019

(210) AL/T/ 2021/30
(540) Wellness Yes Digest PLUS
(732) KONCERN ZA PROIZVODNJU I
PROMET
KONDITORSKIH
PROIZVODA
BAMBI
A.D.
POŽAREVAC
Djure Djakovića bb, 12000 Požarevac,
Serbia, RS
(151) 07/09/2021
(180) 14/01/2031
(111) 22042
(300)
(510) 30,
(526) Yes Digest PLUS
(591) -e kaltër; e bardhë
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë,
1019

(210) AL/T/ 2021/41
(540) HANA
(732) Adeeb Derawan Sons' Company
(Al Marai)
Kessweh - Marrana 82 - Damascus
Country Side - Syria, SY
(151) 03/09/2021
(180) 18/01/2031

30

(111) 22035
(300)
(510) 29,
(526)
(591) (740) Fatos DEGA
Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/93
(540) FSHATÇE
(732) TRIS ALB
Rruga Llaqi Jano, Ndertesa 1 kat, Nr.4,
Libofshë, Fier, AL
(151) 02/09/2021
(180) 29/01/2031
(111) 22020
(300)
(510) 29 35,
(526) Prej 2010; NGA FERMA NE
TAVOLINE; *****
(591) -E bardhe; Pana; e verdhe; e jeshil;
e zeze.
(740) MORENO MALEVI
Blloku "1 Maji" Rr.''Njazi Demi", Ap 18,
Sh.40, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/121
(540)
(732) OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Avenue, #100 White
Plains, N.Y. 10601, USA , US
(151) 02/09/2021
(180) 04/02/2031
(111) 22015
(300)
(510) 3, 5, 8, 9, 10, 18, 20, 21, 24, 25
27,
(526)
(591) -E bardhe; e zeze
(740) Evis Jani
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Rruga
Dervish
Hima,
Ndërtesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane,
Shqiperi

(210) AL/T/ 2021/133
(540) TriDont
(732) TRINGA SHEHU
Komuna e Parisit, Rruga Tish Daija,
kompleksi Kika 2, Godina 11 c, Tiranë,
AL
(151) 02/09/2021
(180) 05/02/2031
(111) 22023
(300)
(510) 44,
(526) Klinike Dentare
(591) -E bardhe; Pink; Blu; Mente
(740) TRINGA SHEHU
Komuna e Parisit, Rruga Tish Daija,
kompleksi Kika 2, Godina 11 c, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/136
(540) Biocystin sachets
(732) TWO BEE SHPK
Rruga '' Nikolla Zoraqi'', Nd.19, H.1, AL
(151) 03/09/2021
(180) 05/02/2031
(111) 22029
(300)
(510) 5,
(526) sachets
(591) -vishnjë Pantone 7420 C
(740) Sintia Berberi
Rr. Dervish Hima, 3 Kullat

(210) AL/T/ 2021/141
(540) GRAVITAS consulting
(732) Migela Xhani
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Rruga ''George W.Bush'', ndertesa nr.5,
Hyrja 5, Ap.11 Njesia Administrative
Nr.2, Tirane, AL
(151) 02/09/2021
(180) 08/02/2031
(111) 22025
(300)
(510) 35 36,
(526) consulting
(591)
-Jeshile e lehte, bojeqielli, e
bardhe, e zeze.
(740) Galinija Gjoni
Rruga
Pjeter BOGDANI'' TIRANE,
SHQIPERIA

(210) AL/T/ 2021/142
(540) LEI & LUI ARGJENDARI
(732) Edvin Shllaku
Njesia bashkiake nr.9, Rruga e Dibres,
pallati ''ANI'' shpk, dyqani nr.9, kati i
pare (përballe PC store), Tirane, AL
(151) 02/09/2021
(180) 08/02/2031
(111) 22009
(300)
(510) 14,
(526) Argjendari
(591) -E kuqe; e verdhe e florinjte; e
bardhe; e zeze.
(740) Galinija Gjoni
Rruga
Pjeter BOGDANI'' TIRANE,
SHQIPERIA

(210) AL/T/ 2021/153
(540) ILLYRIUS Motorsport
(732)
SHOQATA
"ILLYRIUS
MOTORSPORT"
Rr.Kavajes, Nd, 223, H.42, Ap.2, Tirane,
AL
(151) 02/09/2021
(180) 12/02/2031
(111) 22017
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(300)
(510) 41,
(526) MOTORSPORT
(591) -Bardhe; Kuqe.
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri
mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4

(210) AL/T/ 2021/172
(540) FAKE OFF
(732) Agron Llaka
Rruga Sami Frasheri, Kompleksi Nobis,
Shkalla F, Apt. 15, Tirane, AL, AL
(151) 03/09/2021
(180) 15/02/2031
(111) 22030
(300)
(510) 41,
(526)
(591) (740) Agron Llaka
Rruga Sami Frasheri, Kompleksi Nobis,
Shkalla F, Apt. 15, Tirane, AL

(210) AL/T/ 2021/192
(540) BOTA E BIBIT
(732) WORLD OF BIBI Doo
Londonska no. 19-9, 1000 Shkup,
Republika e Maqedonise se Veriut, MK
(151) 02/09/2021
(180) 18/02/2031
(111) 22019
(300)
(510) 16, 25, 28, 38 41,
(526)
(591) -e zezë; e bardhë; e kaltër; e kuqe;
vishnje
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, kodi
postar 1019 Tiranë
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(210) AL/T/ 2021/219
(540) TEREA TURQUOISE
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH,
CH
(151) 03/09/2021
(180) 23/02/2031
(111) 22031
(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/ 2021/221
(540) TEREA BRONZE
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH,
CH
(151) 03/09/2021
(180) 23/02/2031
(111) 22032
(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/ 2021/222
(540) TEREA YELLOW
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH,
CH
(151) 03/09/2021
(180) 23/02/2031
(111) 22033
(300)
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(510) 34,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat
Albania
sh.p.k,
A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

Rr.

(210) AL/T/ 2021/223
(540) TEREA AMBER
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH,
CH
(151) 02/09/2021
(180) 23/02/2031
(111) 22024
(300)
(510) 34,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat
Albania
sh.p.k,
Rr.
A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/279
(540) # kush vjen-vjen
(732) Rentjan Sina
Rruga Shote Galica Nr 6, Njesia
Administrative 1 Tirane - Shqiperi., AL
(151) 03/09/2021
(180) 09/03/2031
(111) 22034
(300)
(510) 41,
(526)
(591) -e bardhë; e zezë; e verdhë
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.
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(210) AL/T/ 2021/336
(540) Viospiral
(732) GEORGAKIS SHPK
Korce
Bulgarec
Dishnice,
Rruga
Nacionale Korce-Bilisht, Dishnice., AL
(151) 07/09/2021
(180) 23/03/2031
(111) 22045
(300)
(510) 11,
(526)
(591) -e bardhë; e zezë
(740) Anestis Georgakis
Korce
Bulgarec
Dishnice,
Rruga
Nacionale Korce-Bilisht, Dishnice.

(210) AL/T/ 2021/337
(540) ƐẞHΛ
(732) GEORGAKIS SHPK
Korce
Bulgarec
Dishnice,
Rruga
Nacionale Korce-Bilisht, Dishnice., AL
(151) 07/09/2021
(180) 23/03/2031
(111) 22044
(300)
(510) 9 11,
(526)
(591) -blu; e zezë; e verdhë; e kuqe
(740) Anestis Georgakis
Korce
Bulgarec
Dishnice,
Rruga
Nacionale Korce-Bilisht, Dishnice.

(210) AL/T/ 2021/338
(540) IRIS
(732) GEORGAKIS SHPK
Korce
Bulgarec
Dishnice,
Rruga
Nacionale Korce-Bilisht, Dishnice., AL
(151) 07/09/2021
(180) 23/03/2031
(111) 22043
(300)
(510) 3, 9 11,
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(526)
(591) -portokalli; blu; gri
(740) Anestis Georgakis
Korce
Bulgarec
Dishnice,
Rruga
Nacionale Korce-Bilisht, Dishnice.
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