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Kodet e shteteve
Afghanistan / Afganistani
Albania / Shqipëria
Algeria / Algjeria
Angola / Anguila
Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud
Argentina / Argjentina
Aruba / Aruba
Australia / Australia
Austria / Austria
Bahamas / Bahamas
Bahrain / Bahrein
Bangladesh / Bangladeshi
Barbados / Barbados
Belarus / Bjellorusia
Belgium / Belgjika
Belize / Belice
Benin / Benin
Bermuda / Bermuda
Bhutan / Bhutan
Bolivia / Bolivia
Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina
Botswana / Botsvana
Bouvet Islands / Ishujt Buver
Brazil / Brazili
Brunei Darussalam/Brunei Darusalem
Bulgaria / Bullgaria
Burkina Faso / Burkina Faso
Burma / Burma
Burundi / Burundi
Cambodia / Kamboxhia
Cameroon / Kameruni
Canada / Kanada
Cape Verde / Kepi i Gjelbër
Cayman Islands / Ishujt Kaiman
Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore
Chad/ Cadi
Chile / Kili
China / Kina
Colombia / Kolumbia
Comoros / Komoros
Congo / Kongo
Cook Islands / Ishujt Kuk
Costa Rica / Kosta Rika
Cote d’Invore / Bregu I Fildishte
Croatia / Kroacia
Cuba / Kuba
Cyprus / Qipro
Czech Republic / Republika Çeke
Denmark / Danimarka

AF
AL
DZ
AI
AG
AR
AW
AU
AT
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BA
BW
BV
BR
BN
BG
BF
MM
BI
KH
CM
CA
CV
KY
CF
TD
CL
CN
CO
KM
CG
CR
CI
HR
CU
CY
CZ
DK
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Djibouti / Xhibuti
Dominika / Domenika
Dominican Republic / Republika Domenikane
Ecuador / Ekuadori
Egypt / Egjipti
El Salvador / El Salvadori
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale
Erintrea / Erintrea
Estonia / Estonia
Ethiopia / Etiopia
Falkland Islans / Ishujt Malvine
Fiji / Fixhi
Findland / Findland
France / Franca
Gabon / Gaboni
Gambia / Gambia
Georgia / Gjeorgjia
Germany / Gjermania
Ghana / Gana
Giblartar / Gjibraltari
Greece / Greqia
Grenada / Granada
Guatemala / Guatemala
Guinea / Guinea
Guinea Bissau / Guinea Bisao
Guyana / Guajana
Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu
Hungary / Hungaria
Iceland / Islanda
India / India
Indonezia / Indonezia
Iran / Irani
Iraq / Iraku
Ireland / Irlanda
Israel / Israeli
Italy / Italia
Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia
Jordan / Jordania
Kazakhstan / Kazakistani
Kenya / Kenia
Kiribati / Kiribati
Korea / Korea
Kyrguzstan / Kirgistan
Kwait / Kuvaiti
Laos / Laosi
Latvia / Letonia
Lebanon / Libani

DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GD
GT
GN
GW
GY
HT
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT
JM
JP
JO
KZ
KE
KI
KR
KG
KW
LA
LV
LB
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Lesotho / Lesoto
Liberia / Liberia
Macau / Makau
Madagascar / Madagaskari
Malawi / Malavi
Malaysia / Malaizia
Maldives / Maldives
Mali / Mali
Malta / Malta
Marshall Islands / Ishujt Marshall
Mauritania / Mauritania
Mauritius / Mauritius
Mexico / Meksika
Monaco / Monako
Mongalia / Mongolia
Montserrat / Montserrati
Morocco / Maroku
Mozambique / Mozambiku
Myanmar / Myanmar
Namibia / Namibia
Nauru / Nauru
Nepal / Nepal
Netherlands / Hollanda
Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze
New Zealand / Zelanda e Re
Nicaragua / Nikaragua
Niger / Nigeri
Nigeria / Nigeria
Norway / Norvegjia
Oman / Omani
Pakistan / Pakistani
Palau / Palau
Panama / Panamaja
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re
Paraguay / Paraguai
Peru / Peruja
Philippines / Filipine
Poland / Polonia
Portugal / Portugalia
Qatar / Katari
Republik Of Moldova / Republika e Moldavise
Romania / Rumania
Russian Federation/Federata Ruse
Rwanda / Ruanda
Saint Helena / Shen Helena
Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis
Saint Lucia / Shen Lucia
Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet
Samoa / Samoa
San Marino / San Marino

LS
LR
MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MR
MU
MX
MC
MN
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO
OM
PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT
QA
MD
RO
RU
RW
SH
KN
LC
VC
WS
SM
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Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe
Saudi Arabia / Arabia Saudite
Senagal / Senegali
Seychelles / Sejshellet
Sierra Leone / Sierra Leone
Singapore / Singapori
Slovakia / Sllovakia
Slovenia / Sllovenia
Solomon Islans / Ishujt Solomone
Somalia / Somalia
South Africa / Afrika e Jugut
Spain / Spanja
Sri Lanka / Sri Lanka
Sudan / Sudani
Suriname / Surinami
Swaziland / Shvacilandi
Sweden / Suedia
Switzerland / Zvicra
Syria / Siria
Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda
Togo / Togo
Tonga / Tonga
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako
Tinisia / Tunizia
Turkey / Turqia
Turkmenistan / Turkmenistani
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko
Tuvalu / Tuvalu
Uganda / Uganda
Ukraine / Ukraina
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe
United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise
United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes
Uruguay / Uruguai
Uzbekistan / Uzbekistani
Vanuatu / Vanuatu
Vatican / Vatikani
Venezuela / Venezuela
Vietnam / Vietnami
Virgin Islands / Ishujt Virxhin
Yemen / Jemeni
Yugoslavia / Jugosllavia
Zaire / Zaireja
Zambia / Zambia
Zimbabwe / Zimbabve

ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
TW
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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MARKA TË DEPOZITUARA
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(210) AL/T/ 2020/146
(220) 20/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Gjyzepina Leraj
Tirane, rruga "Kastriotet'', nr.30, Njesia
bashkiake 11, AL
(740) Gjyzepina Leraj
Tirane, rruga "Eduard Mano'', Pallati 18,
Njesia bashkiake 13
(511) 40 Prodhim fustane nusesh dhe
mbremjesh
44 Sallon bukurie (parukeri, estetike)
45 Dhenie fustane nusesh dhe mbremjesh
me qera, Dhenie me qera te kostumeve te
burrave.

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

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) jeshile; bizele; gri; e bardhë; e zeze
(732) Exclusivas Sarabia, S.A.
P.I. Fondo Litera, A2, km 441,6 22520
Fraga (HUESCA), SA
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo",
shkalla 5, apt. 25, Yzberisht, Tiranë
(511) 1 Fertilizues, dhe kimikate per
perdorim ne bujqesi, hortikulture dhe
pylltari;kimikate per perdorim ne
hortikulture [ndryshe nga fungicidet,
barishte,
herbicide,
insekticide,
paraziticide];kimikate per perdorim ne
bujqesi;substanca ushqyuese [fertilizues]
ne forme te lengshme per perdorim ne
bujqesi.
5.algicide;biocide;sporicide;fumigant;fun
gicide;herbicide;insekticide;larvicide;para
ziticide;pesticide
bujqesore;kimikate
pylltarie per-fungicide;kimikate pylltarie
per-herbicide;kimikate
per
pylltari,
[insekticide];kimikate per pylltari per
paraziticide;ilace
kunder
insekteve;helmra;acaricide;bar miu

(210) AL/T/ 2020/978
(220) 25/11/2020
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) jeshile; bizele; gri; e bardhë; e zezë
(732) Exclusivas Sarabia, S.A.
P.I. Fondo Litera, A2, km 441,6 22520
Fraga (HUESCA), ES
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo",
shkalla 5, apt. 25, Yzberisht, Tiranë
(511) 1 Fertilizues, dhe kimikate per
perdorim ne bujqesi, hortikulture dhe
pylltari;kimikate per perdorim ne
hortikulture [ndryshe nga fungicidet,
barishte,
herbicide,
insekticide,
paraziticide];kimikate per perdorim ne
bujqesi;substanca ushqyuese [fertilizues]
ne forme te lengshme per perdorim ne
bujqesi.
5
algicide;biocide;sporicide;fumigant;fungi
cide;herbicide;insekticide;larvicide;parazi
ticide;pesticide
bujqesore;kimikate
pylltarie per-fungicide;kimikate pylltarie
per-herbicide;kimikate
per
pylltari,
[insekticide];kimikate per pylltari per
paraziticide;ilace
kunder
insekteve;helmra;acaricide;bar miu

(210) AL/T/ 2021/178
(220) 16/02/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) 2019
(591) e zezë; blu e hapur qielli; e kuqe
(732) Ana Gjymshani PF
Rr.Komuna e Parisit, prane Lulishtes 1
Maji, Tiranë, AL
(740) Stela Vero
Rr.Elbasanit, Pll. Fratari 2, Shk.1, Kati 5
me ashensor, Ap.27. Tiranë
(511) 42
Sherbim arkitekti dhe
planifikuesi urban; Interior Design

(210) AL/T/ 2021/292
(220) 12/03/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) art
(591) Kuq, zi
(732) Dritan Bushi
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Rruga ''Xhanfinse Keko'', Ndertesa 1,
Nr.14,
Apartamenti
2,
Njesia
Administrative Nr.3; Tirane, AL
(740) Dritan Bushi
Rruga ''Xhanfinse Keko'', Ndertesa 1,
Nr.14, Apartamenti 2, Njesia
Administrative Nr.3; Tirane
(511) 25 Veshje, këpucë, veshje koke.
veshje, këpucë dhe veshje koke për qeniet
njerëzore.
pjesët e veshjeve, këpucëve dhe veshjeve
të kokës, për shembull, mëngë, xhepa,
veshmbathje, këpucë me taka dhe taka,
majat e kapeleve, kornizat e kapelës
(skeletet);veshje dhe këpucë për sporte,
për shembull, doreza skish, fanella
sportive, veshje çiklistësh, uniformë
xhudo dhe karate, këpucë futbolli, këpucë
gjimnastike, çizme skijimi;kostumet e
maskaradës;veshje letre, kapele letre për
t'u përdorur si veshje;grykëse, jo prej
letre;sheshet e xhepit.

(210) AL/T/ 2021/497
(220) 05/05/2021
(540)

MASTERCHEF
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Shine TV Limited
SHEPHERDS BUILDING CENTRAL
CHARECROFT WAY W14 0EE London
United Kingdom , UK
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 9
Softuere kompjuterike;
aplikacione softueri për telefona celularë,
telefona smart, tableta dhe aparate të tjera
për komunikim celular; programe
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kompjuterike për televizione dhe/ose lojra
interaktive; softuere kompjuterike për
transmetim të përmbajtjes së medias
audio-vizuale nëpërmjet internetit; lojra
kompjuterike;
softuere
lojrash
kompjuterike;
softuere
lojrash
kompjuterike të shkarkueshme; media e
regjistruar; regjistrime audio-vizuale;
regjistrime të programeve dhe filmave
televizivë; programe televizive dhe
regjistrime
audio-vizuale
të
shkarkueshme;
publikime
të
shkarkueshme; programe televizive,
filma, muzikë, regjistrime tingulli,
podkaste (podcasts), video, videokaste
(videocasts), media, dosje me imazhe,
grafika dhe zile të shkarkueshme; shfaqje
televizive dhe regjistrime videosh të
shkarkueshme në llojin e një shfaqjeje
reale për gatime konkurruese; DVD të
para-regjistruara dhe media të tjera të
para-regjistruara që përmbajnë shfaqje
televizive dhe regjistrime video në llojin e
një shfaqje reale për gatime konkurruese.
41
Shërbime argëtimi; shërbime
informacioni argëtues; shërbime argëtimi
interaktiv; shërbime argëtimi drejtpërdrejt
(live); shërbime argëtimi televiziv;
shërbime argëtimi në formën e një
programi televiziv në llojin e një
shfaqjeje reale për gatime konkurruese;
shërbime argëtimi filmash; shërbime
argëtimi në formën e videove të pashkarkueshme; shërbime argëtimi në
formën e videove të pa-shkarkueshme që
përmbajnë programe televizive në llojin e
një
shfaqjeje
reale
për
gatime
konkurruese; shërbime të dhënies me qera
të filmave dhe videove; shërbime
edukuese
të
ofruara
nëpërmjet
programeve
televizive;
aktivitete
kulturore; shërbime të prodhimit të
programeve televizive dhe radiofonike;
shërbime të prodhimit dhe prezantimit të
filmave;
shërbime
të
publikimit,
redaktimit dhe dhënies me qera të librave,
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gazetave, revistave dhe periodikëve të
tjerë;
shërbime
të
ofrimit
të
lojrave
kompjuterike në kohë reale (online);
shërbime të ofrimit të lojrave dhe lojrave
bixhozi në kohë reale (online); të gjitha
shërbimet e lart-përmendura ofrohen
gjithashtu nëpërmjet internetit, rrjeteve
telefonike celulare dhe/ose rrjeteve
multimediale
interaktive;
shërbime
informimi, këshillimi dhe konsultimi në
lidhje me shërbimet e lartpërmendura.

(210) AL/T/ 2021/526
(220) 14/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
INFINIX TECHNOLOGY
LIMITED
Flat 39, 8/F, Block D, Wah Lok Industrial
Centre, 31-35 Shan Mei Street, Fotan,
NT, Hong Kong, China, CN
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 7
Pajisje për shpërbërjen e
ingredientëve; makineri për prerjen e
bukës; makineri për përzierje; pajisje për
bluarje
[makineri];
makineri
për

12

përgatitjen e pijeve, elektromekanike;
makineri për hekurosje; makineri për
larjen e enëve; makineri për bluarjen e
kafes, përveçse atyre që operohen me
dorë; pajisje për shtypjen e frutave,
elektrike, për qëllime shtëpiake; makineri
larëse [lavanderi]; robotë industrial;
instalime për thithjen e pluhurit për
qëllime pastrimi; printera 3D; makineri
shitjeje me monedha ose të holla; pajisje
për mbledhjen e perdeve, që operohen në
mënyrë elektronike.
9
Pajisje periferiale kompjuterike;
kompjuterë të vegjël (notebooks);
kompjuterë laptop; kompjuterë tabletë;
kabinete për altoparlantë; aparate
televizive;
pajisje
të
memories
kompjuterike; telefonë të lëvizsshëm;
telefonë smart; kufje; kamera
[fotografi]; lidhëse për linja elektrike;
bateri, elektrike; karikues baterish.
11 Poça për ndricim, elektrike;llamba
elektrike;llamba;aparate inkadeshente për
djegie;kabinete
frigoriferike;pajisje
ngrirëse;aparate
dhe
makineri
frigoriferike;instalime dhe makineri për
ftohje;frigoriferë;instalime
për
kondicionimin
e
ajrit;tharëse
flokësh;aparate për kondicionimin e
ajrit;freskuese elektrike për përdorim
personal;avullore pëlhurash;pajisje për
ngrohjen e ujit.

(210) AL/T/ 2021/617
(220) 07/06/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) 1971; chips; original; classic; CIPS
OD KROMPIRA; elementët figurative të
patateve
(591) e kuqe; e verdhë; portokalli;
bojëkafe; e zezë; e bardhë
(732) Chips Way d.o.o.
Milutina Mandića bb, 32000 Čačak,
Serbia, RS
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 29 Ushqime të lehta me bazë
patatesh; cifla patatesh (patatina).
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(526 ) RRJETI I PROFESIONISTËVE
TË DIASPORËS
(591) e zezë; jeshile; turkeze; portokalli;
gri
(732)
FONDI SHQIPTAR PËR
ZHVILLIMIN E DIASPORËS
Rruga “Vilat Gjermane”, Vila nr. 5,
Tiranë, Shqipëri, AL
(740) KRISI KLLAPI
Rruga “Vilat Gjermane”, Vila nr. 5,
Tiranë, Shqipëri
(511) 35 mundësimi i informacioneve
rreth
bizneseve;
mundësimi
i
informacioneve rreth bizneseve në
website; mundësimi i informacionit rreth
tregtisë dhe bizneseve

(210) AL/T/ 2021/627
(220) 08/06/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/626
(220) 08/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Proinfinit shpk
Rr.Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina
8, Shkalla 2, Kati 2, Ap.2, Tirane,
Shqiperi, AL
(740) Rezart Gjyshi
Rr.Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina
8, Shkalla 2, Kati 2, Ap.2, Tirane,
Shqiperi
(511) 29 Krem gatimi me bazë vegjetale
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(210) AL/T/ 2021/711
(220) 28/06/2021
(540)
(210) AL/T/ 2021/647
(220) 14/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) HOTEL; 4 YJET
(591) e zezë; e hirit; e verdhë; e bardhë
(732) Hotel Perla
Deshmoret e Pojskes, Pogradec, Lagjia
nr.1, AL
(740) Petrit Shuli
Rruga, Deshmoret e Pojskes, Pogradec,
Lagjia nr.1
(511) 43
Shërbime të zyrave të
akomodimeve [hotel]; Shërbime bari;
Shërbime kafene; Shërbime kafeterie;
Shërbime të sigurimit të mjediseve të
kampingut; Shërbime të kateringut për
ushqime dhe pije; Shërbime të rezervimit
të hoteleve; Shërbime hoteli; Shërbime të
informacionit dhe këshillimit në lidhje me
përgatitjen e vakteve; Shërbime moteli;
Shërbime të pritjes për akomodimin e
përkohshëm [menaxhimi i pritjes dhe
nisjeve]; Shërbime restoranti; Shërbime
restoranti me vetë shërbim; Shërbime të
restorantit të ushqimeve që konsumohen
midis vakteve snack-bar; Shërbime të
rezervimit për akomodim të përkohshëm;
Shërbime të dhënies me qera të dhomave
të mbledhjeve.

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Blu; e zeze; e bardhe
(732) Nenna Group
Rruga; ''Muhamet Gjollesha'', Godina
nr.17, Hyrja 5, Ap.30/2, AL
(740) Erjona Kurtaj
Rruga; ''Muhamet Gjollesha'', Godina
nr.17, Hyrja 5, Ap.30/2
(511) 3 locione pas rruajtjes; vaj bajame;
sapun bajame; sapun kundër djersitjes; –
anti-djersat; - astringentë për qëllime
kozmetike; - peceta për fëmijë të pasura
me preparate pastruese;- balsam, te
ndryshme nga ato per qëllime mjekësore;
preparate
dushi, jo për qëllime
mjekësore; kripëra dushi, jo për qëllime
mjekësore; pastrues për qëllime intime të
higjienës
personale,
jo
mjekësor;
preparate kozmetike për dush; preparate
kozmetike për qerpikët; preparate
kozmetike për kujdesin e lëkurës;
kozmetikë; kozmetikë për kafshë;
kozmetikë për fëmijë; dylli depilues;
ekstrakte lulesh[parfume]; kozmetikë për
vetullat; kondicioner flokësh; locione
flokësh *;- llak për flokët; - ekstrakte
bimore për qëllime kozmetike; preparate
per heqjen e make up-it; bojë për vetulla;
qirinj masazhesh për qëllime kozmetike;
dylli per mustaqe; vajra për qëllime
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pastrimi; vajra për qëllime kozmetike;
shampo për kafshë [përgatitje pastrimi jomjekësore]; shampo për kafshët shtëpiake
[preparate për pastrim jo mjekësor];
shampo *; sapun për rruajtje; dyll
këpucësh; sapun për djersitjen e këmbëve;
sapun *; preparate zbutëse [niseshte];
preparate
per
nxirje
nga
dielli
[kozmetikë]; preparate për krem dielli

(210) AL/T/ 2021/722
(220) 30/06/2021
(540)
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rregullimin
e
flokëve;
preparate
kozmetike për kujdesin e flokëve; shampo
bimore; ekstrakte bimore për qëllime
kozmetike.
5
Preparate bimore për përdorim
mjekësor; preparate farmaceutike për
kujdesin
ndaj
flokëve;
preparate
mjekësore për kujdesin ndaj flokëve.
35
Shërbime reklamimi; shërbime
reklamimi online në një rrjet kompjuterik;
menaxhim biznesi; administrim biznesi;
shërbime të funksioneve të zyrës;
shërbime të ofrimit të informacionit
tregtar dhe këshillimit për konsumatorët
në përzgjedhjen e produkteve dhe
shërbimeve.

(210) AL/T/ 2021/729
(220) 02/07/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e gjelbër; e artë; e verdhë
(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) 3 Kozmetikë; shampo; preparate
dhe trajtime për flokë; preparate për
pastrimin e trupit dhe kujdesin ndaj
bukurisë; larës për trupin; preparate
kozmetike për flokët dhe lëkurën e kokës;
larës për flokët dhe trupin; preparate për
kujdesin e flokëve; preparate për
pastrimin e flokëve; preparate për
trajtimin e flokëve; sapunë; preparate për

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e zezë
(732) Burn to Give SpA
Miguel Claro 195 of. 806, Providencia,
Santiago de Chile, CL
(740) Irma Cami
Rr. "Besim Alla", Pall. "Dilo' shk.2,
Ap.25, Yzberisht,Tiranë
(511) 35 përditësimi i dokumentacionit
reklamues; përditësimi dhe mirëmbajtja e
të dhënave në databazat komjuterike;
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përditësimi
dhe
mirëmbajtja
e
informacionit në regjistra; menaxhimi i
skedarëve qendrorë të kompjuterit;
menaxhim biznesi për njerezit e sporteve;
administrim të programeve që gëzojnë
besnikërinë e konsumatorit; menaxhim
biznesi; agjentë reklamash; dhënia me
qira e hapësirës reklamuese; dhënia me
qira e hapësirës reklamuese në faqet e
internetit; dhënia me qira e hapësirës
reklamuese dhe materialeve reklamuese;
dhënia me qira e materialeve reklamuese;
dhënia me qira e kohës reklamuese në
mediat e komunikimit; dhënia me qira e
të gjitha llojeve të materialeve reklamuese
dhe materialet për bërjen e marketingut;
dhënia me qera e stendave të afishimit
[tabelave reklamuese]; analiza të tregut;
analizat mbi reagimin ndaj reklamave;
leasing të stendave të afishimit [tabelave
reklamuese]; kërkime të tregjeve;
kërkime sponsorizimi; kërkime biznesi;
interpretimi i sondazheve të opinionit
publik;
hartimi
i
treguesve
të
informacionit për qëllime tregtare ose
reklamuese; përpilimi i informacionit në
databazat kompjuterike; përpilimi dhe
sistemimi i informacionit në databazat;
përpilimi; prodhimi dhe përhapja e
spoteve
reklamuese;
krijimi
dhe
mirëmbajtja e materialit reklamues;
vitrina të veshjeve; demonstrimi i
mallrave; demonstrimi i mallrave dhe
shërbimeve përmes mediave elektronike,
të aplikueshme edhe për shërbimet e
blerjeve televizive dhe blerjet në internet;
zhvillimi i fushatave reklamuese për
biznesin; zhvillimi i strategjive dhe
koncepteve të marketingut; përcaktimi i
treguesve
të
shikueshmërisë
për
transmetimet në radio dhe televizion;
përhapja
e
materialit
reklamues
[broshurat, fletëpalosjet, shtypshkrimet,
mostrat]; shpërndarja e materialeve
reklamuese nëpër rrugë; përhapja e
reklamave te palët e treta përmes
internetit;
dizenjimi
i
materialit
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reklamues; shpërndarja e spoteve
reklamuese; shpërndarja e reklamave me
postë dhe suplimentet e reklamave të
bashkangjitura në botimet e rregullta;
gjetja e hapësirave reklamuese përmes
mediave elektronike dhe faqeve të
internetit; gjetja e hapësirave në faqet e
internetit për reklamimin e produkteve
dhe shërbimeve; gjetja e hapësirave
reklamuese në publikimet periodike,
gazeta dhe revista; gjetja e një udhëzuesi
biznesi online; gjetja dhe dhënia me qire e
hapësirës reklamuese në internet;
menaxhim tregtar i liçencave të
produkteve dhe shërbimeve të palëve të
treta; menaxhim tregtar i liçencave të
produkteve dhe shërbimeve për palë të
treta; menaxhim i skedarëve të
kompjuterizuar; menaxhim i databazës;
indeksimi në faqet e internetit për qëllime
tregtare ose reklamuese; marketing;
marketing drejtpërdrejt; marketing në
fushën e publikimit të fareve të internetit;
marketing i synuar; modelim për
reklamim ose promovim të shitjeve;
përmirësimi i motorëve të kërkimit për
promovimin e shitjeve; përmirësimi i
trafikut në faqet e internetit; organizimi i
shfaqjeve për qëllime tregtare dhe
reklamuese; organizimi i panaireve për
qëllime
tregtare
ose
reklamuese;
organizimi i promovimeve duke përdorur
mediat audiovizive; planifikimi i biznesit;
krijimi i materialit reklamues për palët e
treta; krijimin dhe vendosja e materialit
reklamues për palët e treta; prodhimi i
materialeve reklamuese dhe të biznesit;
prodhimi i reklamave për televizione;
promovimi në internet i rrjetit
kompjuterik dhe faqeve të internetit;
reklamat; reklamimi në internet përmes
rrjeteve kompjuterike të komunikimit;
reklamim derë më derë; reklamimi
përfshirë promovimin e produkteve dhe
shërbimeve të palëve të treta përmes
marrëveshjeve të sponsorizimit dhe
marrëveshjeve të liçencave në lidhje me
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ngjarjet sportive ndërkombëtare; reklama
me anë të postës; reklamimi përmes
transmetimit të reklamave në internet për
palët e treta përmes mediave elektronike;
reklama në radio; reklamimi dhe
shërbimet
e
reklamimit
përmes
televizionit, radios dhe postës; shkrim
skenari për qëllime reklamimi; shkrimi i
teksteve reklamë; marrëdhëniet me
publikun;
shërbimet
e
agjencive
reklamuese; klubi i konsumatorëve dhe
konsumatorët besnik të biznesit; qëllime
promovimi ose reklamimi; e-tregtia;
veçanërisht, ndërmjetësimi tregtar për të
siguruar informacion mbi produktet për
qëllim reklamimi dhe shitjeje, të
siguruara
përmes
rrjeteve
telekomunikuese; menaxhimi i skedarëve
të kompjuterizuar; shërbime reklamimi;
reklamimi dhe informacion për biznesin
përmes internetit; reklama me postë
direkt;
promovim
dhe
reklamim;
reklamim dhe promovim shitjeje;
telemarketing; pagesë për reklama nga
klikimet; shërbime të reklamimit dhe
propagandës.
36 brokerimi i sigurimeve, sigurimi i
sigurimeve; çështjet financiare; shërbime
për çështjet financiare; shërbime të
agjencisë së pasurive të paluajtshme.
41 Shërbime palestre;Dhënie me qera e
fushave dhe terreneve sportive;sigurimi i
pajisjeve të turneve sportive;sigurimi i
aftësive
argëtuese;informacion
mbi
aktivitetet argëtuese, informacion mbi
aktivitetet çlodhëse;Shërbime palestre për
sporte dimërore;organizimi i garave me
biçikletë;organizimi
i
garave
sportive;organizatat
e
konkurseve;demonstrime
organizimi
[shërbime për biznesmen];organizimi i
shfaqjeve të vallëzimit;organizimi i
garave me automobila;organizimi i
festave
dhe
pritjeve;organizimi
i
lojrave;organizimi dhe drejtimi i garave
sportive universitare dhe ngjarjeve
atletike;organizimi dhe menaxhimi i
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koncerteve;organizimi dhe drejtimi i
konferencave;organizimi dhe drejtimi i
konferencave edukative;organizimi dhe
drejtimi i kongreseve;organizimi dhe
drejtimi
i
takimeve
(workshops)
formuese;organizimi dhe përgatitja e
ekspozitave
me
qëllime
argëtuese;planifikimi i festave;prodhimi i
shfaqjeve;informacion vlerësues ose
mbështetës përmes faqeve të internetit
(websites);publikimi i librave, revistave,
gazetave,
katalogjeve,
dhe
broshurave;botimi
i
materialit
të
printuar;botimi i gazetës elektronikisht i
disponueshëm
përmes
faqes
në
internet;kryerja e ekskursioneve të
ngjitjes me guidë;shërbimet për kampet
sportive;shërbimet e faqosjes, përveç
atyre për qëllime reklamimi;shërbime të
edukimit fizik;shërbime të trainerit
personal [trainime fitnesi];rezervimi i
biletave dhe dhënia me qera për ngjarjet
argëtuese, kulturore dhe sportive;sigurimi
i botimeve elektronike në internet, jo të
shkarkueshme;shërbime
argëtimi,
posaçërisht përmbajtje në podcast.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike
dhe kërkime dhe projekte në lidhje me to;
shërbime të kërkimit industrial dhe
analizave industriale; dizenjimi dhe
zhvillimi i softuerit dhe harduerit
kompjuterik; dhënia me qira e
programeve kompjuterikë të aplikimit;
dizenjim; dizenjim dhe zhvillim të
softuerit për aplikimet në telefon;
dizenjim, zhvillim dhe aplikim të softuerit
për kompjuter; shërbime të identifikimit
të përdoruesve me teknologjinë e hyrjes
për aplikacionet programeve online;
dhënia me qera e programeve të
aplikimit; dizenjimi i programeve për
telefonat smart; dizenjimi, mirëmbajtja,
zhvillimi dhe përditësimi i programeve
kompjuterike; programe për shërbim
[saas]; sigurimi kompjuterik i platformës
si shërbim [paas]; zhvillimi i platformave
kompjuterike.
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44 këshillime mjekësore; shërbimet e
kujdesit shëndetësor të ofruara nga
ofruesit e kujdesit shëndetësor me
kontrata; shërbime të informacionit
mjekësor, përkatësisht, informacion për
pacientët dhe profesionistët shëndetësorë
në lidhje me kushtet mjekësore, trajtimet
dhe produktet farmaceutike.
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(210) AL/T/ 2021/747
(220) 07/07/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/742
(220) 05/07/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu; bezhe; bojëqielli; e kuqe; rozë
(732) Eugen Beçi
Rr.''Skënder Luarasi'', Nd.9, H.10, Ap.40,
njesia administrative .nr, 5, Tirane, AL
(740) Eugen Beçi
Rr.''Skënder Luarasi'', Nd.9, H.10, Ap.40,
njesia administrative, nr, 5, Tirane
(511) 35
Shërbime të reklamave
nëpërmjet rrjeteve sociale në Internet.
41
Prodhimi i programeve radiotelevizive, prodhimi i show, shkrimi i
teksteve, publikimi i teksteve elektronike
dhe gazetave online, shkrimi i librave,
shkrim i skenarëve, prodhimi i
programeve televizive argëtuese dhe
edukuese.
45
Shërbime të rrjeteve sociale në
Internet.

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) jeshile e errët; e gjelbër; kafe;
bezhë
(732) Doleo Group SH.P.K.
Trudë, Rruga Beteja e Llapashticës, pn,
Prishtinë, Kosovë , KS
(740) Gazmir Isakaj
Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22,
Hyrja 17, AP 28, Tiranë
(511) 29
Fruta të përpunuara, të
konservuara, të ngrira, të thara;fruta
arrore të përgatitur; fëstëk, lajthi, leblebi
të përgatitur;fara luledielli të pjekura;fara
nga fruta te ndryshme të qëruara dhe të
pjekura;bajame
dhe
lajthi
të
pjekura;leblebi të pjekura;fruta te tjera të
thara, të nxehta dhe të pjekura, fëstëk të
kripur;fruta arrore të thara, vajra dhe
yndyra ushqimore.
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi,
tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe
produktet e drithërave, buka, brumërat
dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa;
tharmi, pluhuri për pjekje, kripa,
mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa);
erëzat; akulli.
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35 Reklama prodhimesh, promovime të
shitjeve; publicitet; marketing direkt;
hulumtime tregu; menaxhim biznesi;
administrim biznesi; funksione zyrash;
shërbime marketingu, shitje me shumice
dhe me pakicë e frutave të thara dhe
produkteve tjera ushqimore.

(210) AL/T/ 2021/748
(220) 07/07/2021
(540)
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produktet e drithërave, buka, brumërat
dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa;
tharmi, pluhuri për pjekje, kripa,
mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa);
erëzat; akulli.
35 Reklama prodhimesh, promovime të
shitjeve; publicitet; marketing direkt;
hulumtime tregu; menaxhim biznesi;
administrim biznesi; funksione zyrash;
shërbime marketingu, shitje me shumice
dhe me pakicë e frutave të thara dhe
produkteve tjera ushqimore.

(210) AL/T/ 2021/757
(220) 08/07/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ®
(591) e bardhë; bezh; e kuqe
(732) Doleo Group SH.P.K.
Trudë, Rruga Beteja e Llapashticës, pn,
Prishtinë, Kosovë , KS
(740) Gazmir Isakaj
Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22,
Hyrja 17, AP 28, Tiranë
(511) 29
Fruta të përpunuara, të
konservuara, të ngrira, të thara;fruta
arrore të përgatitur; fëstëk, lajthi, leblebi
të përgatitur;fara luledielli të pjekura;fara
nga fruta të ndryshme të qëruara dhe të
pjekura;bajame
dhe
lajthi
të
pjekura;leblebi të pjekura;fruta te tjera të
thara, të nxehta dhe të pjekura, fëstëk të
kripur;fruta arrore të thara, vajra dhe
yndyra ushqimore.
30 Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi,
tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Pasticceria, Gelateria; Cornetteria
(591) e bardhë; kafe
(732) Fabiola Likaj
Vlore Vlore VLORE Lagjia Pavaresia,
Rruga Fejzo Gjomema, Pallati Gjiknuri,
Kati 1., AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 30
Kafe;çaj;kakao oriz; kafe
artificiale;tapiokë dhe sago;miell dhe
preparate të bëra nga drithërat;pasta dhe
ëmbëlsira;
Brioshe;karamele;sheqer;mjaltë,
melasë;maja;pluhur-
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pjekjeje;kripë;mustardë;uthull,
salcë;pasta;aroma;akull;dekorative
për
ëmbëlsira (karamele); sherbet.
35 Reklamimi mallrave dhe shërbimeve
të shitjes së ushqimeve dhe pijeve
nëpërmjet
mediave
televizive,
radiofonike,
gazetave,
revistave,
Internetit, mediave online, rrjeteve
sociale;menaxhim biznesi, organizim dhe
administrim
biznesi;funksionet
e
zyrës;shitje e mallrave ushqimore me
shumicë dhe pakicë.

(210) AL/T/ 2021/758
(220) 08/07/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) SHBB;BUZAISHTE; 1998;
PRODHIM; PATATE; BUZAISHTE;
SHQIPERI
(591) bojeqielli; e bardhe
(732) SHBB ELIA BUZAHISHTE 1998
Korce Velcan BUZAHISHTE, Fshati
Buzahishte, objekt privat, me nr.pasurie
148/2, zona kadastrale 1337, AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 31
Drithërat dhe produktet
bujqësore,frutave
agrume
të
freskëta,aranzhimet
e
frutave
të
freskëta,manaferrat të freskëta,fruta të
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freskëta,rrush
të
freskëta,qepë
të
freskëta,portokall të freskëta,fasule,te
fresketa, panxhar, i fresket,farat e
drithërave, të papërpunuara;gështenja, të
freskëta;fruta
agrumesh,
të
freskëta;tranguj, të freskët;fruta, të
freskëta;kokrra
[drithëra];lajthi,
të
freskëta;presh, i fresket;misri;patate, të
freskëta;fidanë;fara për mbjellje / farëra
bimësh;

(210) AL/T/ 2021/783
(220) 13/07/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhe; e zeze; e arte; gri.
(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;
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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.

(210) AL/T/ 2021/789
(220) 15/07/2021
(540)

GRIBEX
(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.
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(511) 1 ujë i acidifikuar për rimbushjen
e baterive / ujë i acidifikuar për
rimbushjen e akumulatorëve; aditivë,
kimikë, në karburant motorik / aditivë
kimikë në karburant motorik; ngjitës për
qëllime industriale; ngjitës për pllaka
muri; letër e albumenizuar; substanca
kundër goditjes për motorët me djegie të
brendshme; kimikate anti-njollë për
dritare; antifriz; antioksidantë për
përdorim në prodhim; lëngje ndihmëse
për përdorim me gërryes; preparate
bakteriale, përveç atyre për përdorim
mjekësor dhe veterinar; benzen; derivatet
e benzenit; acid borik për qëllime
industriale; preparate ngjitese; kazeinë
për qëllime industriale; katalizatorë; sodë
kaustike për qëllime industriale; kaustike
për qëllime industriale; eteret e celulozes
per qellime industriale; aditivë kimikë për
vajrat; intensifikues kimikë për gomën;
kimikate për prodhimin e bojrave; acid
kolik; preparate për pastrim; preparate për
djegie [aditivë kimikë në karburantin
motorik]; kimikate për mbrojtjen nga
lagështia, përveç bojrave, për muratim;
zbardhues për qëllime industriale /
përgatitje zbardhuese [çngjyrosës] për
qëllime
industriale;
preparate
dehidratuese për qëllime industriale;
detergjentë për përdorim në proceset e
prodhimit;
diastaza
për
qëllime
industriale; zbutës për qëllime industriale;
kimikatet / dekarbonizuesit e motorëve /
përgatitjet
kimike
për
motorët
dekarbonizues; kimikate që ngjyrosin
smalt; preparate për kursimin e
karburantit; acid galik për prodhimin e
bojës; preparate galvanizuese; preparate /
preparate për pastrimin e gazit për
pastrimin e gazit; kimikate të ngjyrosjes
së xhamit; stuko e xhamave; ngjitës për
qëllime industriale; acid klorhidrik;
përgatitjet lagështuese [lagështuese] për
përdorim në zbardhues / përgatitjet
lagështuese për përdorim në zbardhues;
mbushës ngjitës për riparimin e trupit të
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automobilave / mbushës ngjitës për
riparimin e trupit të makinës; kompozime
për riparimin e gomave; konservantë
gome; alkool; alkool etilik; alkool amilik;
uje i distiluar; aditivë pastrues të benzinës
/ aditivë larës ndaj benzinës; ujë i
acidizuar për rimbushjen e baterive / ujë
të acidifikuar për rimbushjen e
akumulatorëve; jodidet alkaline për
qëllime industriale.
3
kozmetikë; kozmetikë për fëmijë;
preparate kozmetike për kujdesin e
lëkurës; kremra kozmetike; lapsa
kozmetike; preparate kozmetike për
qerpikët; preparate kozmetike për banjot;
aromatikë [vajra esenciale]; sapun
deodorant; deodorant për qeniet njerëzore
ose për kafshët; lapsa vetullash;
kozmetikë vetullash; thonjtë e rremë;
kremra flokësh; llak per flokë; ekstrakte
bimore për qëllime kozmetike; buzekuq;
preparate make-up (mirembajtje te
fytyres); perfumeri; parfume; shampo;
sapun rroje; preparate për rruajtje.
5 farmaceutike; preparate farmaceutike;
preparate aloe vera për qëllime
farmaceutike; preparate bakteriale per
perdorim mjekesor dhe veterinar;
preparate
balsamike
për
qëllime
mjekësore; preparatet e dushit për qëllime
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
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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/ 2021/791
(220) 15/07/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) HOTEL
(591) Ngjyre gri e erret; Blu e hapur.
(732) Remzi Daci
Vlore, Ksamil Lagjia Nr.3, Rr. Riviera
God, nr.pas. 7605 Zk.2297, AL
(740) Erdi Lula
Rr. Shyqyri Berxolli, Pall 31, Shk 1,
Ap.21 Tirane

(511) 43
Ofrime te sherbimit te
akomodimit (Hotel); Ofrime te sherbimit
te dhenies me qira te akomodimit te
perkohshem; Ofrimi i sherbimit te
rezervimit te hotelit; Ofrimi i sherbimit te
hotelerise; Ofrimi i sherbimit te barit;
Ofrimit te dhenies me qera te dhomave te
takimeve; ofrime te sherbimve te
snackeve; ofrime te sherbimeve te
sherbimit te kafeve dhe restorantit.

(210) AL/T/ 2021/809
(220) 21/07/2021
(540)

Aripa
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
ALİ RAİF İLAÇ
SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
Yesilce Mah. Doga Sokak No:4
Kagithane Istanbul TURKIYE, TR
(740) Aleksandra Meçaj
Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare,
Shk.5, Ap.70/4, Tirane
(511) 5
Preparate farmaceutike dhe
veterinare;preparate sanitare për qëllime
mjekësore;substanca dietike të përshtatura
për përdorim mjekësor, ushqim për
foshjet;
allçi,
materiale
për
fashim;materiale
për
mbushjen
e
dhëmbëve,
parafine
dentare;dizinfektante;preparate
për
shkatërrimin e parazitëve;fungicide,
herbicide.

(210) AL/T/ 2021/810
(220) 21/07/2021
(540)
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Avalcept
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
ALİ RAİF İLAÇ
SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
Yesilce Mah. Doga Sokak No:4
Kagithane Istanbul TURKIYE, TR
(740) Aleksandra Meçaj
Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare,
Shk.5, Ap.70/4, Tirane
(511) 5
Preparate farmaceutike dhe
veterinare;preparate sanitare për qëllime
mjekësore;substanca dietike të përshtatura
për përdorim mjekësor, ushqim për
foshnjet;
allçi,
materiale
për
fashim;materiale
për
mbushjen
e
dhëmbëve,
parafine
dentare;dizinfektante;preparate
për
shkatërrimin e parazitëve;fungicide,
herbicide.

(210) AL/T/ 2021/816
(220) 21/07/2021
(540)

Protinum
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
ALİ RAİF İLAÇ
SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
Yesilce Mah. Doga Sokak No:4
Kagithane Istanbul TURKIYE, TR
(740) Aleksandra Meçaj
Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare,
Shk.5, Ap.70/4, Tirane
(511) 5
Preparate farmaceutike dhe
veterinare;preparate sanitare për qëllime

mjekësore;substanca dietike të përshtatura
për përdorim mjekësor, ushqim për
foshjet;
allçi,
materiale
për
fashim;materiale
për
mbushjen
e
dhëmbëve,
parafine
dentare;dizinfektante;preparate
për
shkatërrimin e parazitëve;fungicide,
herbicide.

(210) AL/T/ 2021/817
(220) 21/07/2021
(540)

Razina
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
ALİ RAİF İLAÇ
SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
Yesilce Mah. Doga Sokak No:4
Kagithane Istanbul TURKIYE, TR
(740) Aleksandra Meçaj
Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare,
Shk.5, Ap.70/4, Tirane
(511) 5
Preparate farmaceutike dhe
veterinare; preparate sanitare për qëllime
mjekësore;
substanca
dietike
të
përshtatura për përdorim mjekësor,
ushqim për foshjet, allçi, materiale për
fashim; materiale për mbushjen e
dhëmbëve,
parafine
dentare;
dizinfektante; preparate për shkatërrimin
e parazitëve; fungicide, herbicide.

(210) AL/T/ 2021/822
(220) 22/07/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) PREMIUM
(591) E zeze; 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) 20
200041 mobilje; 200037
mobilje zyre; 200094 mobilje shkollore;
200102 krevate; 200070 tavolina; 200170
dyert për mobilje; 200151 mobilje
[dekorim]; 200225 korniza foto; 200108
rafte [mobilje]; 200020 stola [mobilje];
200031 rafte per shishe; 200024 raftet e
bibliotekave; 200261 pllaka pasqyre;
200079 dyshekë; 200159 dyshekë kashte;
200202 dyshekë ajri, jo për qëllime
mjekësore; 200201 jastekë ajri, jo për
qëllime mjekësore; 200157 jastëkë;
200102 krevate; 200026 shtretër druri.
24 Mbulesa krevati; mbulesa tavoline;
batanije per krevat; carcaf dhe kellef;
batanije
për
kafshët
shtëpiake;
lecke(rroba); pëlhurat për heqjen e makeup; pëlhura pambuku; mbulesa per jastek;
mbajtësit e perdeve të tekstilit; perde prej
tekstili ose plastike; damask;perde per
dyer; material elastik i endur; pëlhurë;
pëlhurë për këpucë; pëlhura e imitimit të
lëkurës së kafshëve; pëlhura për përdorim
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të tekstilit; peshqir fytyre të tekstilit;
shajak; pëlhura tekstil me fije qelqi për
përdorim të tekstilit; materialet filtruese të
tekstilit; flamuj, jo letre; fanellë (pëlhurë);
shamitë e tekstilit; veshjet e kapelave, të
tekstilit, në copë; pëlhura të thurura;
etiketat e leckave; pëlhurë e brendshme;
pëlhura mëndafshi për modelet e
printimit; peshqire, jo prej letre; tabela, jo
prej letre; tyl; pëlhura tapiceri; kadife;
leckë leshi.
35 Sherbime shitje me shumice dhe
pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te
internetit te produkteve: Mobilje per
shtepi,
mobilje
zyrash,
mobilje
restorantesh, mobilje per
hoteleri,
aksesore dhe produkte per dekorime te
ambienteve te brendshme dhe te jashtme,
dysheke te te gjitha llojeve, krevate,
produkte tekstile shtepiake, carcaf,
guverta, jorgan, peshqira, mbrojtese
dysheku, jastek, batanije, mobilje per
shtepi,
mobilje
zyrash,
mobilje
restorantesh, mobilje per
hoteleri,
aksesore dhe produkte per dekorime te
ambienteve te brendshme dhe te jashtme;
marketing; demonstrim i mallrave;
asistencë për menaxhim komercial apo
industrial; reklamimi / publiciteti;
marrëdhëniet me publikun; organizimi i
ekspozitave për qëllime komerciale ose
reklamuese; promovimi i shitjeve për të
tjerët; organizimi i panaireve tregtare për
qëllime komerciale ose reklamimi;
reklamimi në internet në një rrjet
kompjuterik; shërbime prokurimi për të
tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve
për biznese të tjera]; prezantimi i
mallrave në media komunikimi, për
qëllime të shitjes me pakicë; informacion
tregtar dhe këshilla për konsumatorët në
zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve;
shërbimet e paraqitjes për qëllime
reklamimi; marrja me qira e stendave të
shitjes; optimizimi i motorëve të kërkimit
për promovimin e shitjeve; shërbime të
ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe
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përfundimi i transaksioneve tregtare për
palët e treta; sigurimi i një tregu në
internet për blerësit dhe shitësit e
mallrave dhe shërbimeve; hartimi i
materialeve reklamuese; promovimi i
mallrave dhe shërbimeve përmes
sponsorizimit të ngjarjeve sportive.

(210) AL/T/ 2021/842
(220) 23/07/2021
(540)

303
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Arbnor Kastrati
Vëllezrit Dragaj 25 40.000 Mitrovice, KS
(740) Eno Dodbiba
Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë
(511) 34 duhan; duhan per te dredhurt;
zevendesuesit e duhanit përveç për
qëllime mjekësore; produkte të bëra nga
duhani; duhan me aromë përveç
aromatizuesve të vajrave esencialër; filtra
për duhan; llulla duhani ; duhan i
papërpunuar; duhan per pertypje;
shkrepse; fije shkrepse; cigare; produkte
për
duhanpirësit;
çakmakë
për
duhanpirësit, tavlla për duhanpirësit;
pajisje per tymosjne e duhanit nga goja

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Caffe; ngjyrat e flamurit italian
(jeshile, e bardhe, e kuqe)
(591) Ngjyra e kuqe; jeshile; e bardhe; e
verdhe
(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.

(210) AL/T/ 2021/879
(220) 30/07/2021
(540)

MORSI
(210) AL/T/ 2021/863
(220) 29/07/2021
(540)

(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) MORSI SH.P.K.
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RRUGA 'DIBRES' NR.264, TIRANE,
AL, AL
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe gjah;
ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
konservuara, të ngrira, të thata dhe të
gatuara; pelte, reçel, komposto; vezët;
qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte
të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna
për ushqim; proshutë; salçiçe; sallam;
sallam i tymosur; lëng mishi; kaviar;
ushqime me bazë mishi; mish derri i
gatuar; mish pule i gatuar; ushqime me
bazë peshku; fileto peshku; peshk i
tymosur; salmon i tymosur; patatina;
falafel; ushqime të lehta me bazë frutash;
sallatë frutash; omëletë; lëng domate për
gatim; pure domatesh; kërpudha; vaj ulliri
ekstra i virgjër.
30 Sanduiç, byrek, pizza, sanduiç hot
dog, biskota, burrito, torta, kafe, çaj,
kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona
dhe petë; tapiokë dhe sago; miell dhe
përgatitje të bëra nga drithërat; bukë,
ëmbëlsira; çokollatë; akullore, sorbete
dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; sheqer,
mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje; kripë,
erëza, bimë të konservuara; uthull, salca
dhe erëza të tjera; akulli (uji i ngrirë).
35 Shërbime menaxhimi, organizimi dhe
administrimi i biznesit të hotelit, barit,
restorantit; shërbime reklame; funksione
zyre; studim tregu; reklamim on-line në
rrjetin komputerik; dhënie me qera e
makinave shitëse automatike; organizimi
i ekspozitave për qëllime tregtare apo
reklamuese; organizimi i panaireve.
43 Shërbime bari; shërbime të barit me
ushqime të lehta (snack-bar); shërbime
kafeterie; shërbime restoranti; shërbime
restoranti me vetëshërbim; shërbime të
shefit personal të kuzhines; shërbime
kateringu të ushqimit dhe pijeve;
shërbime të zbukurimit të tortave;
shërbime dekorimi të ushqimeve; dhënie
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me qera e pajisjeve të gatimit; dhënie me
qera e tryezave, karrigeve, mbulesave të
tryezave, gotave e enëve; shërbime
kantine; shërbime keshillimi në lidhje me
përgatitjen e ushqimeve; shërbime hoteli;
shërbime moteli; shërbime rezervimi të
hotelit e strehimit të përkohshëm;
shërbime recepsioni për strehimin e
përkohshëm [menaxhimi i mbërritjeve
dhe nisjeve në hotel]; dhënie me qera e
dhomave dhe sallave të hotelit për
mbledhje e takime; dhënie me qera e
tendave; shërbime të kampit të
pushimeve; ofrimi i lehtësirave për
kamping; shërbime për kopësht apo
çerdhe fëmijësh
ditore; shërbime të
shtëpive të pensionit; shërbime strehimi
për kafshët; dhënie me qera e banesave të
transportueshme.

(210) AL/T/ 2021/880
(220) 30/07/2021
(540)

FEROZOMAL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(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 Produkte farmaceutike; 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; preparate
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vitaminash; preparate mineralesh dhe
vitaminash; multivitamina; suplemente
dietike në formë pluhuri; suplemente
dietike që përbëhen kryesisht nga hekuri;
suplemente ushqyese që përbëhen
kryesisht nga hekuri.

(210) AL/T/ 2021/909
(220) 11/08/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY
10577, US
(740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.
2/1, Tirane
(511) 32 Pije jo-alkoolike; pije frutash
dhe lëngje frutash; pije sportive; pije
energjike.

(210) AL/T/ 2021/910
(220) 12/08/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) rozë (pink); blu
(732) Ermelinda Sinani
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Margarita
Tutulani, Pall, Inerti, Nr 35 1001, 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) 16 Shtypshkrime të ndryshme
përfshirë revista, libra, printime, printime
të ndryshme, materiale plastike të
printuara; lloje materialesh të shtypura;
materiale të shtypura; revista [botime
periodike].
35 Sherbime marketingu;organizimi i
ekspozitave për qëllime komerciale ose
reklamuese;reklamimi online në një rrjet
kompjuterik;publikimi
i
teksteve
publicitare;shkrimi i skenarëve për
qëllime
reklamimi;kërkimi
i
sponsorizimit;organizimi i panaireve
tregtare;indeksimi i uebit për qëllime
komerciale ose reklamuese;përpunim
teksti;shërbime të ofrimit të informacionit
mbi artikujt e gazetave;reklamimi /
publiciteti;shërbimet
e
agjencisë
reklamuese / shërbimet e agjencisë së
publicitetit;këshillim për menaxhimin e
biznesit dhe organizimin;shërbimet e
lobimit
komercial;sigurimi
i
informacionit dhe këshillave komerciale
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për konsumatorët në zgjedhjen e
produkteve dhe shërbimeve;përpilimi i
informacionit në bazat e të dhënave
kompjuterike;konsulencë në lidhje me
strategjitë
e
komunikimit
të
reklamave;konsulencë në lidhje me
strategjitë
e
komunikimit
të
marrëdhënieve me publikun;profilizimi i
konsumatorit për qëllime komerciale ose
marketingu;kërkimi i të dhënave në
skedarët
kompjuterikë
për
të
tjerët;demonstrimi i mallrave;zhvillimin e
koncepteve të reklamimit;reklamimi
direkt me postë;shpërndarja e çështjeve të
reklamimit;organizimi i shfaqjeve të
modës për qëllime promovuese;shërbimet
e
paraqitjes
për
qëllime
reklamimi;studimet e tregut;marketingu i
synuar;marketingu në kuadër të botimit të
softuerit;hulumtimi
i
marketingut;shërbimet e marrëdhënieve
me median;modelimi për reklamat ose
promovimin e shitjeve;sigurimi i një
tregu online për blerësit dhe shitësit e
mallrave
dhe
shërbimeve;sondazh
opinioni;reklama
paguaj
për
klikim;promovimi i mallrave dhe
shërbimeve përmes sponsorizimit të
ngjarjeve
sportive;marredheniet
me
publikun;regjistrimin e komunikimeve
dhe të dhënave me shkrim;promovimi i
shitjeve për të tjerët.
41 Shërbime që kanë qëllimin themelor
argëtimin, dëfrimin ose çlodhjen e
njerëzve;organizimi i garave sportive,
kryesisht i aktiviteteve & garimeve
ekstreme me makina ne terrene te veshtira
rrugore, gara rali;rezervimi i vendeve për
shfaqje;shërbime klubi [argëtim ose
edukim];trajnim [trajnim];organizimi i
garave [edukim ose argëtim];shërbime
kulturore, arsimore ose argëtuese të
siguruara nga galeritë e artit;shërbime
argëtimi;organizimi i ekspozitave për
qëllime kulturore ose arsimore;kryerjen e
turneve
me
guida;udhëzime
gjimnastike;shërbime kampi pushimesh
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[argëtim];sigurimi i informacionit në
fushën e argëtimit;trajnim praktik
[demonstrim];prezantimi i shfaqjeve të
drejtpërdrejta;shërbimet
e
kampit
sportiv;sigurimi
i
ambienteve
sportive;marrja me qira e terreneve
sportive;koordinimin
e
ngjarjeve
sportive;sigurimi
i
renditjes
së
përdoruesve për qëllime argëtuese ose
kulturore / sigurimi i vlerësimeve të
përdoruesve për qëllime argëtuese ose
kulturore;sigurimi i rishikimeve të
përdoruesve për qëllime argëtuese ose
kulturore;rikualifikim profesional;botim
në internet i librave dhe revistave
elektronike;botime elektronike;ofrimin e
sherbimeve botime elektronike (Online),
që nuk mund të shkarkohen;organizimin
dhe mbajtjen e seminareve;shërbimet
mësimore,
arsimore,
shërbimet
e
mësimdhënies;shkrim
i
teksteve;organizimi i shfaqjeve të modës
për qëllime argëtimi;organizimi i
shfaqjeve
[shërbimet
impresario];organizimi i llotarive.

(210) AL/T/ 2021/920
(220) 18/08/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ENERGY DRINK; PREMIUM;
elementet grafik:dy flamuret amerikan

Buletini i Pronësisë Industriale

(591) e bardhë; e kuqe; e zezë; e verdhë;
blu
(732) ELLEDII shpk
Shkoder Shkoder SHKODER Lagjia ''
Salo Halili", Rruga '' Myzafer Pipa'', nr
pasurie 1/210, zona kadastrale 85/91., AL
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri
mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4
(511) 32 Pije jo alkoolike;pije energjike,
pije freskuese, birre

(210) AL/T/ 2021/954
(220) 30/08/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E verdhe; e zeze.
(732) 528 Hz
Farke, Lunder, Rruga eVilave, Lunder,
rrotullimi pas TEG, Tirane, AL
(740) ENDRI MEKSI
Farke, Lunder, Rruga eVilave, Lunder,
rrotullimi pas TEG, Tirane
(511) 38
Transmetimet radio dhe
televizioni
41 Skripte per transmetim
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(210) AL/T/ 2020/1059
(540) Ice rolls a special taste
(732) Kristaq Nikollo
Lagjia nr.2, 007, Sarandë, AL
(151) 27/05/2021
(180) 18/12/2030
(111) 21776
(300)
(510) 30,
(526) special; taste
(591) -e bardhë; e zezë
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1,
Ap.19, 2 D2 familjare

(210) AL/T/ 2021/3
(540) LAY’S INSPIRED BY NATURE
(732) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY
10577, US, US
(151) 17/09/2021
(180) 08/01/2031
(111) 22112
(300)
(510) 29,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1, Tirane

(210) AL/T/ 2021/11
(540) Primavera
(732) PRIMA SHPK
Rruga e Konferenca e Pezes, prane
BLOJA SHA, AL
(151) 17/09/2021
(180) 12/01/2031
(111) 22115
(300)
(510) 30,

32

(526)
(591) -Ngjyre e kuqe, ngjyre jeshile,
ngjyre e bardhe.
(740) MURAT KLOBOÇISHTA
Rruga Kongresi i Lushjes, pall.42. shk.6,
ap.63, TIRANE

(210) AL/T/ 2021/155
(540) ARILACT
(732) DENIDA-AL Shpk
Durres Durres DURRES Lagjja Nr.13,
Rruga Pavaresia, Objekt me Nr.pasurie
46/527, Zone Kadastrale Nr.8518, Kati
gjashte., AL
(151) 17/09/2021
(180) 12/02/2031
(111) 22114
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14

(210) AL/T/ 2021/253
(540) Morava
(732) Eugen Skermo
Ferma
e
Bletëve
"MORAVA"
Rr.Nacionale Korçë- Kapshticë, Km. 6,
Plase, Korçë, AL
(151) 17/09/2021
(180) 03/03/2031
(111) 22111
(300)
(510) 29, 30, 31, 32, 33, 35 43,
(526)
(591) -E bardhe; portokalli.
(740) Eugen Skermo
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Ferma
e
Bletëve
"MORAVA"
Rr.Nacionale Korçë- Kapshticë, Km. 6,
Plase, Korçë

(210) AL/T/ 2021/329
(540) FIX shija e familjes
(732) Fix Pro shpk
Lagjia 1, Rruga ''Eordej'', Objekt privat ne
zonen kadastrale nr.1101, nr.64, Korce,
AL
(151) 09/09/2021
(180) 23/03/2031
(111) 22080
(300)
(510) 29,
(526)
(591) -e kuqe; e zezë
(740) Eno Dodbiba
Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/387
(540) ALEPH
(732) DEFON SHPK
Rruga Reshit Çollaku, Nr pasurie
6/307+1-24, Volume 28, Zona Kadastrale
8380, Tirane-Shqiperi, AL
(151) 17/09/2021
(180) 07/04/2031
(111) 22113
(300)
(510) 14 35,
(526)
(591) (740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.

(210) AL/T/ 2021/474
(540) Indrit Gjuzi
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(732) Indrit Gjuzi
Sauk, rruga Haki Glina, stacioni i
autobuzit, xhamia, Sauk, AL
(151) 17/09/2021
(180) 29/04/2031
(111) 22110
(300)
(510) 3, 26, 35, 41, 43 44,
(526)
(591) (740) Indrit Gjuzi
Sauk, rruga Haki Glina, stacioni i
autobuzit, xhamia, Sauk

(210) AL/T/ 2021/475
(540) Amantiah
(732) Indrit Gjuzi
Sauk, rruga Haki Glina, stacioni i
autobuzit, xhamia, Sauk, AL
(151) 17/09/2021
(180) 29/04/2031
(111) 22109
(300)
(510) 3, 26, 35 43,
(526)
(591) (740) Indrit Gjuzi
Sauk, rruga Haki Glina, stacioni i
autobuzit, xhamia, Sauk

(210) AL/T/ 2021/484
(540) MORAVA
(732) Eugen Skermo
Ferma
e
Bletëve
"MORAVA"
Rr.Nacionale Korçë- Kapshticë, Km. 6,
Plase, Korçë, AL
(151) 16/09/2021
(180) 30/04/2031
(111) 22108
(300)
(510) 29, 30, 31, 32, 33, 35 43,
(526)
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(591) (740) Eugen Skermo
Ferma
e
Bletëve
"MORAVA"
Rr.Nacionale Korçë- Kapshticë, Km. 6,
Plase, Korçë
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DISENJO INDUSTRIALE TË
DEPOZITUARA
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( 21 ) AL/I/ 2021/21
( 22 ) 19/07/2021
( 54 ) 1. Pelena per femije
2. Pelena per femije
3. Pelena per femije
4. Pelena per femije
5. Pelena per femije
( 30 )
( 73 )
KA TRADING shpk / Vlore NOVOSELE Fshati Novoselë Km.18 i
RrugësNacionale Vlorë - Fier, AL
( 71 )
( 51 )
( 55 )
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( 21 ) AL/I/ 2021/22
( 22 ) 19/07/2021
( 54 ) 1. Pelena per te rritur
2. Pelena per te rritur
3. Pelena per te rritur
( 30 )
( 73 )
KA TRADING shpk / Vlore NOVOSELE Fshati Novoselë Km.18 i
RrugësNacionale Vlorë - Fier, AL
( 71 )
( 51 )
( 55 )
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KORRIGJIME (change of ownership)
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( 111)
( 210 ) AL/T/ 2021/827
( 540 ) ROVAMYCINE
( 732 ) SANOFI MATURE IP
54 rue la Boétie, 75008 Paris, FRANCE, FR
(740)
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VENDIME TE DHOMES PER
SHQYRTIMIN E KUNDERSHTIMEVE
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1 -Objekti i observimit:
Marka “GT-5” e publikuar më 25/09/2020 në Buletinin e Pronësisë Industriale M2020/31
me të dhënat e mëposhtme:
Emri i aplikantit: “ELLEDII shpk”, me adresë: Lagjia ''Salo Halili", Rruga '' Myzafer
Pipa'', nr pasurie 1/210, zona kadastrale 85/91, Shkoder.
Nr. Kërkesës: AL/T/2020/46
Data e depozitimit: 22/01/2020
Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 32.
-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar:
Emri: “De Stater 1 NL-5737, RV Lieshout (NL)”: me adresë: Lieshout, Hollandë.
Data e depozitimit të kundërshtimit: 03/12/2020.
-Vendimi:
Përfundimin e procedures administrative pa një vendim përfundimtar për observimin e
markës “GT-5” me numër aplikimi AL/T/2020/46, me aplikant “ELLEDII shpk”
2 -Objekti i kundërshtimit:
Marka “GT-5” e publikuar më 25/09/2020 në Buletinin e Pronësisë Industriale M2020/31
me të dhënat e mëposhtme:
Emri i aplikantit: “ELLEDII shpk”, me adresë: Lagjia ''Salo Halili", Rruga '' Myzafer
Pipa'', nr pasurie 1/210, zona kadastrale 85/91, Shkoder.
Nr. Kërkesës: AL/T/2020/48
Data e depozitimit: 22/01/2020
Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 32.
-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar:
Emri: “De Stater 1 NL-5737, RV Lieshout (NL)”: me adresë: Lieshout, Hollandë.
Data e depozitimit të kundërshtimit: 03/12/2020.
-Vendimi:
Përfundimin e procedures administrative pa një vendim përfundimtar për observimin e
markës “GT-5” me numër aplikimi AL/T/2020/48, me aplikant “ELLEDII shpk”
3 -Objekti i kundërshtimit:
Marka “GT-5” e publikuar më 25/09/2020 në Buletinin e Pronësisë Industriale M2020/31
me të dhënat e mëposhtme:
Emri i aplikantit: “ELLEDII shpk”, me adresë: Lagjia ''Salo Halili", Rruga '' Myzafer
Pipa'', nr pasurie 1/210, zona kadastrale 85/91, Shkoder.
Nr. Kërkesës: AL/T/2020/49
Data e depozitimit: 22/01/2020
Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 32.
-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar:
Emri: “De Stater 1 NL-5737, RV Lieshout (NL)”: me adresë: Lieshout, Hollandë.
Data e depozitimit të kundërshtimit: 03/12/2020.
-Vendimi:
Përfundimin e procedures administrative pa një vendim përfundimtar për observimin e
markës “GT-5” me numër aplikimi AL/T/2020/49, me aplikant “ELLEDII shpk”.
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1 -Objekti i kundërshtimit:
Marka “NARCOS” e publikuar më 13/11/2019 në Buletinin e Pronësisë Industriale
M2019/34 me të dhënat e mëposhtme:
Emri i aplikantit: Shoqëria “NARCOS PREMIUM TOBACCO COMPANY”, me
adresë: Njësia Administrative Baldushk, Fshati Isuf Muçaj, Banese Private,
Nr.Pasurie 9/22, ZK.1988.
Nr. Kërkesës: AL/T/2019/333
Data e depozitimit: 02/04/2019
Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 34.
-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar:
Emri: shoqëria “Narcos Productions LLC”: me adresë: 750 N San Vicente Boulevard,
Suite RW 1000 - West Tower West Hollywood CA, US.
Data e depozitimit të kundërshtimit: 11/02/2020.
-Vendimi:
Pranimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës “NARCOS” me numër aplikimi
AL/T/2019/333, me aplikant shoqërinë “NARCOS PREMIUM TOBACCO
COMPANY”, dhe vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj.
2 -Objekti i kundërshtimit:
Marka “N Narcos Shisha Lounge” e publikuar më 28/05/2020 në Buletinin e Pronësisë
Industriale M2020/19 me të dhënat e mëposhtme:
Emri i aplikantit: Matilda Ibraliu, me adresë: Rruga ''Haxhi Ali'', Sauk, Tiranë.
Nr. Kërkesës: AL/T/2018/1058
Data e depozitimit: 19/10/2018
Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 43.
-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar:
Emri: “Narcos Productions LLC”: me adresë: 750 N San Vicente Boulevard, Suite RW
1000 - West Tower West Hollywood CA, US.
Data e depozitimit të kundërshtimit: 28/08/2020.
-Vendimi:
Pranimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës “N Narcos Shisha Lounge” me numër
aplikimi AL/T/2018/158, me aplikant Matilda Ibraliu, dhe vijimin e procedurave të
refuzimit në baza relative të saj.

