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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/ 2021/386
(220) 07/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Salon de the; Pâtisserie Française;
TIRANE
(591) e bardhë; e verdhë; kafe
(732) MARCHAL
TIRANE, RRUGA 4 SHKURTI., AL
(740) Brikena Duda
Rruga Pjetër Bogdani, hyrja 13, Kati 1,
Tiranë
(511) 30
embelsira, puding, krem
karamel, buke, cokollate, kek, biskota,
pasta, embelsira ne konfeksione, drithrat e
pergatitur per konsum njerezor, dekorime
per embelsira, byrecka, petulla, akullore,
konfeksione
embelsirash
te
ftohta,sanduich, amareta, bagete, mafishe,
briosh.
43 sherbime per furnizim me ushqime
dhe pije te ndryshme;akomodim i
perkohshem

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) DIAMONDS & JEWELRY
(591) bardhë e zi
(732)
Mateo Shperdheja and Erald
Shperdheja
Njesia Bashkiake nr.2, Toptani Center,
kati +2, Vitrina C., AL ;Njesia Bashkiake
nr.2, Toptani Center, kati +1, Vitrina C,
AL
(740) Mateo Shperdheja
Njesia Bashkiake nr.2, Toptani Center,
kati +2, Vitrina C
(511) 14 Metalet e cmuara dhe lidhjet e
tyre; Stoli gure te cmuar dhe gjysem te
cmuar;ore te ndryshme me gure te cmuar
dhe pa gure.

(210) AL/T/ 2021/559
(220) 25/05/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/456
(220) 26/04/2021
(540)

(551) Marke figure
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(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Vero Home
(591) e zezë, ngjyrë floriri, e bardhë
(732) Edoria Tashi
Rruga Don Bosko, Kompleksi Vizion
Plus, Kulla 7, Kati 5, Apt.25.1001 Tirane,
AL
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni,
Apt.36, Linze, Tirane.
(511) 36
shërbime të agjensisë së
pasurive të paluajtshme; vlerësimi i
pasurive të paluajtshme; brokerimi i
pasurive te paluajtshme; menaxhimi i
pasurive te paluajtshme; marrja me qera e
apartamenteve; shërbime akomodimi
zyrash [apartamente]; marrja me qera e
zyrave [pasuri të paluajtshme]

(210) AL/T/ 2021/621
(220) 07/06/2021
(540)

RRUGA E DIBRES PALLATI 432,
SHKALLA 2, AP.20, TIRANE
(511) 21 Termus, Termus caji, shishe,
shishe qelqi, filxhan, filxhan letre, filxhan
plastik.
30 ëmbëlsues natyral, glikanxo, salcë
mollë,kafe, kafe artificiale, sode buke,
uthull birre, biskota, buke, simite, bullgur
karamele, ëmbëlsira, çamçakëz, çikore,
kanellë, karafil, kakao, pije me bazë
kakao, kafe, miell misri, misër i bluar,
salcë boronicë, krem karamel, brumë, lule
ose gjethe për t’u përdorur si zëvendësues
të çajit, xhenxhefil, mjaltë, akullore, caj i
ftohte, ketchup, maja, maja pjekjepluhur;makarona, majonezë, lëng mishi,
hudhër e grirë, nenexhik për ëmbëlsirat,
nenexhikët për freskimin e frymës,
mustardë, bollgur, makarona, salcë
makarona, piper, speca erëz, ravioli, oriz,
shafran, farat e susamit, miell, miell soje,
salce soje, spageti, erëza, salce domatesh,
tortillas, kafe e pjekur, uthull, miell, miell
gruri, misri, kos të ngrirë, caj, caj me
shije te ndryshme;Drithra, miell;sheqer,
oriz, tapioke, miell palme, kafe artificiale,
miell dhe pergatitjet e bera nga drithera,
buke, ëmblsira, paste dhe ëmblsira, mjalt,
melasë, kripë, sallatë, akull.

(210) AL/T/ 2021/669
(220) 17/06/2021
(540)
(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e verdhë C1 M13, Y100 K0
Pantone 116 C; E zezë C0 M0Y0K100
(732) Rudin Beka
Lagjia Kongresi i Përmetit, Rruga
Gjylbegaj, nr.36, Kati 7, ShkoderAlbania, AL
(740) ERIND KOSOVA
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(554) Marke individuale
(300)
(526
)
ITALIANO;PREMIUM
QUALITY; Flamurin Italian
(591) blu; e bardhë; jeshile; e kuqe
(732) TIPICO ITALIANO SH.P.K
Kashar Mëzez ndërtesë, nr.pasurie 11/57,
vol.27, fq.149, zona kadastrale 2679,
Tiranë, AL
(740) Irena Kita
Brigada e VIII, nr.18, Tiranë
(511) 29 qumësht, djath, mozzarella,
gjalpe
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shërbim; Shërbime për sigurimin e
ushqimeve dhe pijeve; Shërbime të
kateringut për ushqime dhe pije;
Shërbime
Mense;
Shërbime
të
informacionit dhe këshillimit në lidhje me
përgatitjen e vakteve; Shërbime të
rezervimit për akomodim të përkohshëm;
Strehim i përkohshëm; Shërbime
hotelerie.

(210) AL/T/ 2021/755
(220) 08/07/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/675
(220) 18/06/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Prime, lounge, bar
(591) e zeze; ngjyre floriri
(732) Roland Balogh
Lagjia nr.11, Rruga e Deshmoreve, zona
kadastrale 8514, nr.pasurie 1/61+1-1/5,
AL
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni,
Apt.36, Linze, Tirane.
(511) 43 Shërbime Bari; Shërbime të
kafeterisë; Shërbime restoranti; Shërbime
të restorantit të ushqimeve të lehta dhe të
shpejta që konsumohen midis vakteve
[snack-bar]; Shërbime restoranti me vete-

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Maestros del cafe
(591) Bardhe e zi
(732) CALIDAD PASCUAL, S, A, U
CARRETERRA DE PALENCIA, S/N, E09400, ARANDA DE DUERO, ES , ES
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni,
Apt.36, Linze, Tirane.
(511) 30 Kafe, kafe e pjekur, kafe
artificiale,
aromatizues kafeje, pije me bazë kafeje,
pije kafeje me qumësht, kapsolla kafeje,
te mbushura, përgatitje vegjetale për
përdorim si zëvendësues të kafesë, çaj,
pije me bazë çaji, pije çaji me qumësht,
sheqer, mjaltë, ëmbëltore sheqeri, kakao,
pije kakao me qumësht, pije me bazë
kakao, çokollatë, pralines, çokollatë, pije
çokollate me qumësht, pije me bazë
çokollate, pije me bazë kamomili,
ëmbëlsira dhe ëmbëlsira
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(210) AL/T/ 2021/764
(220) 08/07/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) expo Medical
(591)
jeshile e bardhe, blu, ngjyre
gurkali, kafe, kuqe.
(732) Dhoma e Tregtise & Industrise
Tirane
Rr."Kavajes", Nr.6 Tiranë , AL
(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni,
Apt.36, Linze, Tirane.
(511) 35 organizimi i ekspozitave për
qëllime tregtare ose reklamuese 350064

(210) AL/T/ 2021/767
(220) 09/07/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) INDUSTRIA DOLCIARIA
(591) e bardhë; e florinjtë; e kuqe; e
kaltërt; e gjelbërt; e kaftë
(732) Insifa 6 Vëllezërit sh.p.k.
Rruga Lalëzit, Komuna Maminas 1001,
Durrës, Shqipëri, AL
(740) Gazmir Isakaj
Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22,
Hyrja 17, AP 28, Tiranë
(511) 30
bukë; bukë xhenxhefili;
brumëra tortash; prodhime pasticerie;
akullore të ngrënshme; mjaltë; shurup
melasë; maja; pluhur pjekje; kripë;
sanduiçe; picat; brumë sfoliat; sanduiçe të
kripur dhe të ëmbël (bukë); pite dhe krepa
të ëmbla; petulla; petë; makarona; torta;
kek; biskota; ëmbëlsira; kallamishte;
ëmbëlsira me çokollate; pije me bazë
çokollatë; cokollate e veshur me fruta;
pije me bazë kafeje dhe kakao; pije me
bazë çaji; vafer; shkopinj brumi me fara;
aromatizues për pije e ëmbëlsira;
ëmbëlsues natyral e artificial; erëza;
salca; krem; përgatitjet e bëra nga
drithërat; bombonerira [ëmbëlsira të
vogla].

(210) AL/T/ 2021/777
(220) 13/07/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) italian espresso; Buon Café
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(591) e bardhe; e kuqe hex #924549
(732) KRENAR KULLA person fizik
Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER
Lagjia Granice, rruga Vangjel Zhapa,
objekti nr.06., AL
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri
mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4
(511) 30 Kafe, kakao, cokollate

(210) AL/T/ 2021/808
(220) 19/07/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) eco
(591) e verdhë; jeshile; blu
(732) LUXURY BEDDING SHPK
Autostrada Tiranë - Durrës Km. 8,
Ndërtesë 3 katëshe nr. 72, përkrah
Piramida Nikol, Picar, Vorë, Tiranë, AL
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 20
Dyshekë; jastëk; krevate;
shtresa dhe mbulesa për krevate, përveçse
pëlhurë liri; jastëk për gjumë; krevate ajri,
jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo
për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo
për qëllime mjekësore; jastëk ajri, jo për
qëllime mjekësore; dyshekë që nuk
palosen për foshnje; dyshekë kashte;
dërrasa (struktura) për krevate; krevate
me rrota, jo prej metali; krevate për
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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
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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/ 2021/831
(220) 23/07/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) FIRENZE
(591) Ngjyrat e bardhe; gurekali.
(732) LEVANT GROUP shpk
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Tirane Njesia Administrative Nr.10, Rr.e
Kavajes , perballe Kishes Katolike , kati
perdhe , Dyqani Nr.1, AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14
(511) 25
Bluzë me mëngë të
shkurtra;dorashka;funde;kepuce;fustane;j
elekë;gëzofë
(veshje),kanatjere,kapardina,kapele,këmis
ha,këpuce kostume,kostume ballosh me
maska,kostume
banjoje,pallto,pantallona,pardesy,pelerina
,peliçe,rripa
mesi
(veshje),shalle,triko,vello (veshje), veshje
ceremoniale
dhe
zyrtare,
veshje
lëkure,veshje
intime
lëkure,veshje
plazhi,xhaketa,kapele.
30
Kafe;çaj;kakao
oriz;
kafe
artificiale;tapiokë dhe sago;miell dhe
preparate të bëra nga drithërat;pasta dhe
ëmbëlsira;karamele;sheqer;mjaltë,
melasë;maja;pluhurpjekjeje;kripë;mustardë;uthull,
salcë;pasta;aroma;akull;dekorative
për
ëmbëlsira (karamele); sherbet.
35 Shërbime të reklamimit; shërbime të
menaxhimit,
organizimit
dhe
administrimit të biznesit; funksione zyre;
shërbime të shitjes me shumicë dhe
pakice te aksesoreve te ndryshme,
veshjeve , pajisjeve shtepiake; shërbime
të marketingut; shërbime të demonstrimit
të mallrave; shërbime të ofrimit të
informacionit tregtar dhe këshillimit për
konsumatorët
në
përzgjedhjen
e
produkteve dhe shërbimeve; shërbime të
ofrimit të informacionit të biznesit;
shërbime të asistencës për menaxhimin e
biznesit.
43
Shërbime të dekorimit të
ushqimit;shërbime
të
skulpturave
ushqimore;dhënie
me
qira
e
shpërndarësve të ujit të pijshëm;shërbimet
e kampit të pushimeve;katering i
ushqimeve
dhe
pijeve;rezervime
hoteliere;shërbimet hoteliere;informacion
dhe këshilla në lidhje me përgatitjen e
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vakteve;dhënie me qira e sallave të
mbledhjeve;shërbimet e motelit: shërbime
personale të kuzhinierit;shërbime pritëse
për
akomodim
të
përkohshëm
(menaxhimi
i
mbërritjeve
dhe
nisjeve);shërbime restoranti;shërbimet e
shtëpisë për pension;shërbime restoranti
të vetë-shërbimit;shërbime të snackbarit;dhënie me qira dhomash për
akomodim të përkohshëm;rezervime për
akomodim të përkohshëm;dhënia me qira
e
tendave;shërbimet
e
shtepive
turistike;dhënia me qira e ndërtesave të
transportueshme për akomodim të
përkohshëm;shërbime
të
hotelerisë,
akomodimit të përkohshëm dhe të
përgatitjes së ushqimeve të tipit
agroturizëm.

(210) AL/T/ 2021/848
(220) 26/07/2021
(540)

Kantina Melesini
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Kantina
(591)
(732) Andi Canaj
Rr.''Sami Frasheri'', njesia administrative
nr.5, perballe shkollës ''Edit Durham'',
Tirane, AL
(740) Andi Canaj
Rr.''Sami Frasheri'', njesia administrative
nr.5, perballe shkollës ''Edit Durham'',
Tirane
(511) 33 Verë;pije alkoolike, esenca
alkoolike;likere;apertivë;pije alkoolike që
përmbajnë fruta;raki;musht; koktejle; pije
te distiluara;ekstrakte alkoolike;ekstrakte
frutash, alkoolike;xhin;pije alkoolike të
para-përzierza;rum;vodkë;uiski, përveç
birrës.
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(210) AL/T/ 2021/849
(220) 26/07/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe; e zezë
(732) FORTIFIN SHPK
Tirane Kashar KASHAR Rruga ''Loni
Ligori'', Pallati ''Miketa 2000'', Kati 1
Biznes,
nr.27,
AL
(740) Albana Bilbili
Rruga "Loni Ligori", Pallati "Miketa
2000", Kashar, Tiranë.
(511)
35
Reklama;funksione
zyrash;administrim biznesi;Shërbimet e
asistences tregtare
36
Sherbime
ne
fushen
e
sigurimit;sherbime financiare;sherbime
monetare;sherbime
ne
lidhje
me
pronesine
e
patundshme;Sherbime
ndermjetesimi (brokerage services)

(210) AL/T/ 2021/860
(220) 28/07/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) International Foodstuffs Co LLC
P.O Box No. 4115, Sharjah, United Arab
Emirates , AE
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511)
30
Pasta
(makarona);makarona;nudëlls
[noodles];nudëlls që përgatiten në
çast;spageti (makarona);vermicelli (lloj
makarone e rrumbullakët);maja;pluhur
pjekës;salca
për
sallatë;majonezë;uthull;keçap [ketchup]
dhe salca (erëza);brumë i ngrirë;paratas të
ngrira
[parathas-ushqim
indian];akullore;ëmbëlsira frutash të
ngrira;ëmbëlsira
akulli;bukë;brumëra;melasë;kripë;mustar
dë;miell
i
bërë
nga
drithërat;erëza;barishte
të
konservuara;salcë e bërë nga përzjerja e
yndyrnave dhe lëngut të mishit
[gravies];çaj bimor;mjaltë.

(210) AL/T/ 2021/862
(220) 29/07/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Professional
(591) blu; e bardhe
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati,
Ohio 45202, US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.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; preparate për larjen e enëve,
peceta për preparatet pastruese; aditivë
për larjen e rrobave; preparate për
lavanderi; detergjente për lavanderi;
pastruesa të lëngshëm për lavanderi;
preparate për njomjen e rrobave;
substanca për tu përdorur në lavanderi;
agjentë shpëlarës për përdorim në
lavanderi; vajra esenciale si aromatizuese
për përdorim në lavanderi; preparate
aromatizuese për përdorim në lavanderi;
sapune dhe xhele; produkte dhe preparate
shpëlarëse për zbutje; zbutësa për tekstile;
potpuri; temjan; vajra për parfume dhe
aroma; ujë i aromatizuar për përdorim
shtëpiak dhe për përdorim tek pëlhurat;
dru i aromatizuar; aromatizuese; vajra
esenciale.
5
Sapun
antibakterial;
sapun
dezinfektues; dezinfektuese për tualetet
kimike; dezinfektuese për qëllime të
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higjenës; larës duarsh antibakterial;
preparate për lavanderi për të shkatërruar
parazitët; biocide; fungicide; herbicide;
germicide; preparate për të shkatërruar
viruset;
sapune
dhe
detergjente
higjenizuese; produkte higjienizuese për
përdorim shtëpiak; dezinfektantë për
përdorim shtëpiak; produkte higjienizuese
për lavanderi; produkte higjienizuese për
shpëlarje; detergjente germicide.

(210) AL/T/ 2021/870
(220) 29/07/2021
(540)
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per
trupin
dhe
lëkurën;pudër
talk;preparate për rroje;aromatikë [vajra
essencialë];preparate kozmetike për nxirje
nga dielli dhe preparate për të mbrojtur
lëkurën nga efektet e diellit;vaj
bajame;përgatitjet aloe vera për qëllime
kozmetike;letra të lagura për qëllime
kozmetike.
5
Preparate farmaceutike, përgatitjet
sanitare
për
qëllime
mjekësore,
dezinfektuese,lares
duarsh
antibakteriale,sapun
antibakterial,preparate
sanitare
për
higjenën personale.

(210) AL/T/ 2021/874
(220) 24/08/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Plus
(591) e bardhe, blu, e kuqe
(732) CHIMIPOINT
Durres Lagjia nr.14, Rruga Asti Gogoli,
nr.pasurie 5/161-ND, zona kadastrale
8516, AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 3 Produkte të kujdesit personal,
përkatësisht preparate për pastrimin e
lëkures dhe trupit;sapun kallëp;sapun të
lëngët duarsh;xhel dhe krem dushi;larës
trupi;preparate
për
kujdesin
e
flokëve;deodorante, sprai kundër djersës
dhe
për
sqetulla
për
përdorim
personal;hidratues, locione dhe kremra

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Tirana
(591) Blu; e bardhe.
(732) Françeskina Sukaj
Rruga Kont Urani, godine 2 kateshe, kati
perdhe , Nr.2, TIRANE, Tirane, AL
(740) Françeskina Sukaj
Rruga Kont Urani, godine 2 kateshe, kati
perdhe , Nr.2, TIRANE, Tirane
(511) 43 Sherbime bari

(210) AL/T/ 2021/905
(220) 09/08/2021
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(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) baby; bijoux
(591) Roze; e zeze; kafe; bezhe.
(732) Ejona Mandija
Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga Besim
Imami, Pallati Nr.13/3, Shkalla 1, Dyqani
Nr.1, Tirane – Shqiperi., AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.
(511) 14
unaza [stoli] / unaza
[bizhuteri]; stoli / bizhuteri; vathë; orë
dore; orë alarmi;lidhjeve prej metali të
çmuar; amuleta [stoli] / amuleta
[bizhuteri]; spiranca [orë dhe orë pune];
simbole prej metali të çmuar; rruaza për
të bërë stoli / rruaza për të bërë bizhuteri;
kuti prej metali të çmuar; rrathë [stoli] /
rrathë [bizhuteri]; rrathë të bërë prej
tekstili të qëndisur [stoli] / rrathë të bërë
prej tekstili të qëndisur [bizhuteri];
karfica zbukurimi [stoli] / karfica
zbukurimi [bizhuteri]; buste prej metali të
çmuar; zinxhirë [stoli] / zinxhirë
[bizhuteri]; kapëse për stoli / kapëse për
bizhuteri; orët; orë dhe orë elektrike; orët
e sahatit; kryqëzime si stoli / kryqëzime si
bizhuteri; kryqëzime prej metali të çmuar,
përveç stoli / kryqëzime prej metali të
çmuar, përveç bizhuterive; lidhje
manshetash; diamante; figura prej metali
të çmuar / statuja prej metali të çmuar;
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fije ari [stoli] / fije ari [bizhuteri]; ari, i
papërpunuar ose i rrahur; stoli prej
fildishi / bizhuteri prej fildishi; kuti stoli /
kuti bizhuterish; sharme bizhuterish /
sharma për stoli / sharma për bizhuteri /
bukuri bizhuterish; stoli prej qelibari të
verdhë / bizhuteri prej qelibari të verdhë;
unaza çelësash [unaza të ndara me
xhingël ose fob dekorativ] / zinxhirë
çelësash [unaza të ndara me xhingël ose
fob dekorativ]; gjerdanë [stoli] / gjerdanë
[bizhuteri]; perlat [stoli] / perlat
[bizhuteri]; metale të çmuar, të
papërpunuar ose gjysëm të punuar; Gure
te Cmuar; gurë gjysëm të çmuar; fije
argjendi [stoli] / fije argjendi [bizhuteri];
statuja prej metali të çmuar; kapëse
lidhëse; breza / rripa për orë dore / shirita
për orë; orë; vepra arti prej metali të
çmuar.
28 lojra; lodra; topa për lojëra; kukulla;
shtretër kukullash; rrobat e kukullave;
shishe ushqyese për kukulla; shtëpitë e
kukullave; dhoma kukullash; dronë
[lodra]; aparate për lojëra; doreza për
lojëra; çanta golfi, me ose pa rrota; pajisje
për gjimnastikë; rrëshqitëse qe varen;
bashkim pjesësh figure; levë për lojëra
video; maska (lodra); zbukurime për
pemët e Krishtlindjeve, përveç dritave,
qirinjve dhe ëmbëlsirave; kapele festash
prej letre; lojëra salloni / lojëra salloni;
balona festash; makina për ushtrime
fizike; shtëpitë e lojërave për fëmijë;
lodra prej pelushi; lodra prej pelushi me
batanije komoditeti të bashkangjitur;
lojëra dhe lodra portative që përfshijnë
funksione telekomunikacioni; lojëra
portative me ekrane me kristale të
lëngëta; kukulla / marioneta; automjete
lodrash me telekomandë; shirita të
gjimnastikës ritmike; lojëra me unaza;
komplete modelesh [lodra]; lojëra në
tavolinë; arushe Tedi; maska teatrale;
pistoleta ajrore lodër; brum lodrash;
figura lodrash; kozmetikë për imitimin e
lodrave; celularë lodrash; modele lodrash;
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pistoleta lodër; stuko lodrash; robotë
lodër; automjete lodër; lodra për kafshët
shtëpiake; triçikleta për foshnjat [lodra];
shkopinj rrotullues; tastiera për lojëra
video; makina për lojëra video; rripa
ushtrimi për prerjen e belit; krahët e ujit;
ujore; rripa për ngritjen e peshave [artikuj
sportivë].
30 Shitje me shumice dhe me pakice ne
dyqan dhe nepermjet internetit te
produkteve: Aksesore te ndryshem,
aksesore prej metali te cmuar, produkte
bizhuterie te te gjitha llojeve per femije si
dhe femra & meshkuj te rritur, varese per
meshkuj dhe femra, byzylyke per femije
si dhe femra & meshkuj te rritur, butona,
produkte per dekorime ambjentesh te
brendshme dhe te jashtme, produkte per
suvenire, ora dore per femra dhe meshkuj,
ora murale, veshmbathjeve te te gjitha
llojeve, veshje per femije dhe per te rritur
( per te gjitha moshat), produkte
kosmetike per te gjitha moshat, produkte
per femije te vegjel si,mbajtese biberoni,
kruajtese kicash, lojra dhe lodra te te
gjitha llojeve per femije dhe per te
rritur;sigurimi i një tregu në internet për
blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve;promovimi i shitjeve për të
tjerët;prezantimi i mallrave në media
komunikimi, për qëllime të shitjes me
pakicë;marketing;demonstrim
i
mallrave;asistencë
për
menaxhim
komercial apo industrial;shpërndarja e
mostrave;reklamimi
/
publiciteti;marredheniet
me
publikun;organizimi i ekspozitave për
qëllime
komerciale
ose
reklamuese;shërbime të ndërmjetësimit
komercial;shërbimet e paraqitjes për
qëllime reklamimi;organizimi i panaireve
tregtare për qëllime komerciale ose
reklamimi;reklamimi në internet në një
rrjet kompjuterik;shërbime prokurimi për
të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve
për biznese të tjera];informacion tregtar
dhe këshilla për konsumatorët në

zgjedhjen
e
produkteve
dhe
shërbimeve;marrja me qira e stendave të
shitjes;optimizimi i motorëve të kërkimit
për promovimin e shitjeve;negocimi dhe
përfundimi i transaksioneve tregtare për
palët e treta;hartimi i materialeve
reklamuese;promovimi i mallrave dhe
shërbimeve përmes sponsorizimit të
ngjarjeve sportive.

(210) AL/T/ 2021/918
(220) 17/08/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ACQUA ALIGOMINERALE
(591) blu; bojeqielli; e verdhe; e bardhe
(732) PAB TIRANA SHPK
TIRANE, RR.E KAVAJES PRONA
NR.2/66,
ISH
KOMBINATI
USHQIMOR, AL
(740) ERION HOXHAJ
TIRANE, RR.E KAVAJES, PALLATI 5,
SHKALLA 2, APARTAMENTI 17
(511) 39 DISTRIBUTION UJI

(210) AL/T/ 2021/944
(220) 25/08/2021
(540)

ARKINAZA
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(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b. 26300 Vršac Srbija
, SR
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" ,
shkalla 5, apt.25, Tirane
(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) AL/T/ 2021/945
(220) 25/08/2021
(540)

ARMYSTOP
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b. 26300 Vršac Srbija
, SR
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" ,
shkalla 5, apt.25, Tirane
(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) AL/T/ 2021/952
(220) 30/08/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) jeshile; 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 mobilje; mobilje zyre; mobilje
shkollore; krevate; tavolina; dyert për
mobilje; mobilje [dekorim]; korniza foto;
rafte [mobilje]; stola [mobilje]; rafte per
shishe; raftet e bibliotekave; pllaka
pasqyre; dyshekë; dyshekë kashte;
dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore;
jastekë ajri, jo për qëllime mjekësore;
jastëkë;
krevate;
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
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);
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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
përfundimi i transaksioneve tregtare për
palët e treta; sigurimi i një tregu në
internet për blerësit dhe shitësit e
mallrave dhe shërbimeve; hartimi i
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materialeve reklamuese; promovimi i
mallrave dhe shërbimeve përmes
sponsorizimit të ngjarjeve sportive.

(210) AL/T/ 2021/970
(220) 07/09/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) gold; e zezë
(732) Aurelinjo Kalaveri
Njesia Nr. 7, Rruga Myslym Shyri,
Ndertesa Nr. 32, Hyrja 12, Apartamenti 9.
,
Tirane,
AL
(740) Florind Mansaku
Njesia Nr. 7, Rruga Myslym Shyri,
Ndertesa Nr. 32, Hyrja 12, Apartamenti
9., Tirane
(511) 30 Kafe, caj, sheqer,oriz,tapioke,
miell
palme,
kafe
artificiale,
kakao,cokollate, miell dhe pergatitjet e
bera nga drithera, buke,paste dhe
embelsira, mjalte, melase, maja pjekjepluhur, kripe, mustarde, uthull, sallate,
(condiments) ereza, akull.
43 Sherbimet per sigurimin e ushqimit
dhe pijeve; sherbime bari ; sherbime
kafene ; sherbime te restorantit te
ushqimeve qe konsumohen midis vakteve
snack-bar; sherbime hotelerie.
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(210) AL/T/ 2021/974
(220) 07/09/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) CONSULTING
(591) Blu, verdhe, e bardhe.
(732) ARMAND HASKO
Rr.Artan Lenja,Kompleksi Kontakt, Pall.
Lyra, Shk.1, Ap.1093 Tiranë, AL
(740) ARMAND HASKO
Rr.Artan Lenja,Kompleksi Kontakt, Pall.
Lyra, Shk.1, Ap.1093 Tiranë
(511) 36 analiza financiare,konsulencë
financiare,shërbimet e ndërmjetësimit
doganor
financiar,kërkime
financiare,sigurimi
i
informacionit
financiar
përmes
një
faqe
në
internet,verifikim
kontroll,zhdoganim
financiar,Menaxhim Financiar,
41
mesimdhenie, sherbime edukimi,
sherbime instruktimi

(210) AL/T/ 2021/987
(220) 09/09/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) MATE MATE ASIA PTE. LTD.
100 TRAS STREET #16-01, 100 AM,
079027 Singapore, Singapore, SG
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 32 Pije energjike; Limonada; Pije
jo-alkoolike; Pije me shije kafeje joalkoolike; Pije me shije çaji jo-alkoolike;
Pije frutash jo-alkoolike; Pije të lehta
(soft drinks); Birrë; Pije jo-alkoolike, në
veçanti të aromatizuara me fruta; Ujë me
gaz; Pije jo-alkoolike të gazuara.
36
Agjent sigurimesh, Shkëmbim
financiar i monedhës virtuale, Shkëmbim
i monedhës, Shërbime financiare,
konkretisht,
ofrimi
i
transferimit
elektronik të një monedhe virtuale për
përdorim nga anëtarët e një komuniteti
on-line përmes një rrjeti kompjuterik
global, Planifikim financiar dhe shërbime
këshillimi për investime, tregtimi i
monedhës on-line në kohë reale,
Shërbime këshillimi dhe konsultimi
financiar, Lëshimi i tokens me vlerë
(tokens of value), Shërbime të pagesës së
portofolit elektronik, Shërbime të
transferimit të monedhës.
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(210) AL/T/ 2021/989
(220) 10/09/2021
(540)

qafës(poikiloderma, rosacea), pastrim të
thellë të fytyrës,

(210) AL/T/ 2021/997
(220) 14/09/2021
(540)

ALOHA

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) DERMAPLUS MEDICAL
AESTHETICS
(591) e zezë, ngjyre floriri, nuance e
kafes
(732) DERMAPLUS SHPK
Rruga Sami Frasheri, Nr.pasurie 7/74M10ZK 838, Vol 29, faqe 27., AL
(740) ALEKSANDER PRIFTI
Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi,
Shkalla 1, zyra nr.9
(511) 44 Shërbim mjeksor. Kujdesi për
shëndetin dhe bukurinë tek njerëzit ku
përfshihen: rinimi I fytyrës(tonifikimi I
ngjyrës, eliminimi I rrudhave, rritje të
elasticitetit), heqja e njollave të
pigmentuara, trajtim të shenjave nga
aknet, tërheqje të fytyrës, trajtim me
Filler/Botox, heqje të kallove, verrukeve
dhe nishaneve të papigmentuara, heqje
permanente të qimeve me lazer në fytyrë/
trup, trajtim të strijeve të shtatëzanisë në
gjoks dhe bark, heqje të lezioneve
vaskulare/të lindura dhe të fituara,
eleminim
të
venave
varikoze,
kapilarëve/fytyrë dhe trup, trajtim të
celulitit, trajtim të djersitjes së
shtuar(hiperhidrozes),eleminim
të
depozitave të dhjamit në trup, trajtim të
skuqjes
së
fytyrës
dhe

(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Roland Çaushaj
Njësia Bashkiake Nr.10, Rruga e
Bogdanëve, Pallati Nr.25, Kati Përdhe,
Dyqani Nr.6, Tiranë , AL
(740) Roland Çaushaj
Njësia Bashkiake Nr.10, Rruga e
Bogdanëve, Pallati Nr.25, Kati Përdhe,
Dyqani Nr.6, Tiranë AL
(511) 35 Shitje me shumicë dhe pakicë të
produkteve të detit në dyqane dhe
nëpërmjet
internetit.
43 Shërbime bari; shërbime për ofrimin e
ushqimeve
dhe
pijeve;
shërbime
restoranti; shërbime kateringu; shërbime
snack-bar; shërbime kafeterie; strehim i
përkohshëm;
shërbime
restoranti
washoku; shërbime kantine; dekorimi i
ushqimeve; shërbime të shefit personal;
shërbime pritjeje për strehim të
përkohshëm (menaxhimi i mbërritjeve
dhe nisjeve); shërbime restoranti me
vetëshërbim; rezervime për strehim të
përkohshëm.

(210) AL/T/ 2021/1029
(220) 23/09/2021
(540)

DIAGLET
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(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Srbija,
RS
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" ,
shkalla 5, apt.25, Yzberisht Tirane
(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) AL/T/ 2021/1030
(220) 23/09/2021
(540)

DIATER
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b. 26300 Vršac Srbija
, RS
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" ,
shkalla 5, apt.25, Yzberisht Tirane
(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) AL/T/ 2021/1039
(220) 24/09/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) RESIDENCE
(591)
(732) GJERGJ RUCI
Rruga Reshit Collaku, Pallati Lani shpk,
Shkalla 2, Ap.09, Tirane, AL
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 43
Shërbime hoteli, moteli,
shërbime rezervimi hoteli; shërbime
recepsioni për strehim të përkohshëm
[menaxhim i mbërritjeve dhe largimit nga
hoteli]; shërbime restoranti; shërbime
bari; shërbime restoranti me vetëshërbim; shërbime kafeterije, shërbime
kantine; dhënie me qera e dhomave për
mbledhje; katering i pijeve dhe
ushqimeve; dhënie me qera e tendave;
sigurimi i lehtësirave për kamping.

(210) AL/T/ 2021/1040
(220) 24/09/2021
(540)

DEM I KUQ
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
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(732) Red Bull GmbH
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See,
Austria , AT
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk.
C, Nr.21/1, Tirane
(511) 32 Birra;ujëra minerale;ujëra të
gazuar;pije joalkoolike;pije frutash dhe
lengje
frutash;shurupe
për
bërje
pijesh;preparate joalkoolike për bërje
pijesh;pije energjike.

(210) AL/T/ 2021/1049
(220) 22/09/2021
(540)

VIPSTAR
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) COMMERCEE CORP
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla,
Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, AL
(740) COMMERCEE CORP
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla,
Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes
(511) 20 Mobilje, mobilje zyre, mobilje
shkollore, krevat, tavolina, dyert per
mobilje,
mobilje dekorimi, korniza foto, rafte,
stola, rafte per shishe, rafte bibloteka,
pllaka pasqyre, dyshek, dysheke kashte,
dyshek ajri, jo per qellime mjeksore,
jastek, jastek ajri, jo per qellime
mjeksore, shtreter, shtreter druri

(210) AL/T/ 2021/1079
(220) 04/10/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë; jeshile
(732) Renald Gova
Rruga'' Mihal Duri'', nr.3, kt.3, Njesia
administrative nr.10, AL
(740) Renald Gova
Rruga'' Mihal Duri'', nr.3, kt.3, Njesia
administrative nr.10
(511) 35 shërbime të shitjes me pakicë
dhe shumicë të pajisjeve dhe sistemeve
elektronike;shërbime të shitjes me pakicë
dhe shumicë të CCTV dhe sistemeve të
alarmit;shërbime të shitjes me pakicë dhe
shumicë të sistemeve të kondicionimit
ngrohje ftohje;shërbime të shitjes me
pakicë dhe shumicë të pajisjeve dhe
sistemeve elektronike online;shërbime të
shitjes me pakicë dhe shumicë të
përgatitjeve farmaceutike, veterinare dhe
sanitare
dhe
furnizimeve
mjekësore;Organizimi i ekspozitave dhe
panaireve për qëllime komerciale dhe
reklamimi;Ushtrim
i
aktiviteteve
reklamuese e publikimeve me qellim
reklamimi;shërbime të agjensisë së
import-eksportit
36 shërbime të agjencisë së pasurive të
paluajtshme
37 Instalime të sistemeve elektronike;
Instalime të CCTV dhe sistemeve të
alarmit;
Instalime
elektrike
dhe
hidraulike; Instalime të sistemeve të
kondicionimit
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38 shërbime telekomunikacioni
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike
dhe hulumtimet dhe dizenjimi në lidhje
me to; projektimi dhe zhvillimi i pajisjeve
dhe programeve kompjuterike; përpunimi
i të dhënave në cloud; dizenjimi i
softuereve komjuterikë; dhënia me qira e
softuereve komjuterike; analizë e
sistemeve kompjuterike; dizenjimi i
sistemeve kompjuterike; konsulencë për
softueret kompjuterike; konsulencë për
teknologjine kompjuterike; zhvillimi dhe
mirëmbajtja e faqeve web; zhvillimi dhe
dizenjimi i indekseve të informacionit të
web faqeve; digjitalizim dokumentacioni;
ruajtje te dhënave elektronike; konsulencë
për teknologji informacioni; dhënie
informacioni
mbi
teknologjitë
kompjuterike dhe të programimit
nëpermjet faqes web; instalim te
softuereve kompjuterike; mirëmbajtje e
softuereve kompjuterikë; monitorim i
sistemeve kompjuterikë nëpërmjet aksesit
në distancë; monitorim i sistemeve
kompjuterike
për
zbulim
të
problematikave; monitorim i sistemeve
kompjuterike për zbulim të hyrjeve të
paautorizuara ose marrjes së të dhënave;
ofrimi i shërbimeve outsource në fushën e
teknologjisë së informacionit;
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(210) AL/T/ 2020/944
(540) elledii Extra Maya
(732) ELLEDII shpk
Shkoder Shkoder SHKODER Lagjia ''
Salo Halili", Rruga '' Myzafer Pipa'', nr
pasurie 1/210, zona kadastrale 85/91., AL
(151) 18/10/2021
(180) 18/11/2030
(111) 22249
(300)
(510) 30,
(526)
EXTRA; INSTANT DRY
YEAST; 3 X MORE FASTER; GOLD;
pesha net 450 gr; elementi figurativ i
bukës
(591) -Bardhe; Kuqe; Jeshile; E zeze;
Verdhe; Portokalli
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri
mbi ish kinema ''17 Nentori'', Shk.3,
Ap.4, Tirane, Shqiperi

(210) AL/T/ 2020/996
(540) MOKRA E ARTË NË ÇDO
GRIMË!
(732) ''HEKTA GROUP'' SHPK
Fier Mbrostar Mbrostar Mbrostar Ura,
Zona Kadastrale nr.2636, Nr. Pasurie
35/10, Shqipëri, AL
(151) 18/10/2021
(180) 27/11/2030
(111) 22244
(300)
(510) 30,
(526)
(591) -e kuqe; bezhë
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
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(210) AL/T/ 2020/1053
(540) BEN'S ORIGINAL
(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street McLean, VA 22101, US,
US
(151) 15/10/2021
(180) 17/12/2030
(111) 22228
(300) 80917 15/07/2020 JM
(510) 29 30,
(526) ORIGINAL
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat
Albania
sh.p.k,
Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/69
(540) Ador NATURAL CARE FOR
KIDS
(732) Ermirë Pula
Fier, lagjia 29 nentori, rruga Mujo
Ulqinaku, pall.8, hyrja nr.13, AL
(151) 18/10/2021
(180) 26/01/2031
(111) 22237
(300)
(510) 3,
(526) NATURAL CARE FOR KIDS
(591) -GRI; PORTOKALLI; E ZEZE
(740) Ermirë Pula
Fier, lagjia 29 nentori, rruga Mujo
Ulqinaku, pall.8, hyrja nr.13

(210) AL/T/ 2021/163
(540) CHIPS WAY 1971 gricko
(732) Chips Way d.o.o.
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Milutina Mandića bb, 32000 Čačak,
Serbia (RS), RS
(151) 15/10/2021
(180) 12/02/2031
(111) 22234
(300)
(510) 30,
(526) chips; 1971
(591) -e kuqe, e verdhe.
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat
Albania
sh.p.k,
Rr.
A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/283
(540) Urbanus provoking innovation
(732) Urbanus Group
TIRANE, Rruga e Barrikadave, Pallati
Turdiu Center, Shkalla B, kati i 3, AL
(151) 15/10/2021
(180) 10/03/2031
(111) 22229
(300)
(510) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 45,
(526) Urbanus, provoking innovation
(591) -e bardhe; e zeze
(740) Jokansa Kuqi
TIRANE, Rruga e Barrikadave, Pallati
Turdiu Center, Shkalla B, kati i 3

(210) AL/T/ 2021/313
(540) Hirudoid
(732) Daiichi Sankyo Europe GmbH
Zielstattstr. 48 81379 München Germany,
DE
(151) 18/10/2021
(180) 17/03/2031
(111) 22240
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(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Kliton Stefani
Rr. Kavajes, Nr. 75/1, Tirane

(210) AL/T/ 2021/314
(540) Sekreti i shëndetit Bures Donkey
Milk 2013
(732) Lilo Çako
Vlorë, Vergo, Kopacez, Godinë private 1
katëshe, nr.1, në qendër të fshatit,
Shqiperi, AL
(151) 18/10/2021
(180) 17/03/2031
(111) 22246
(300)
(510) 3 29,
(526) Donkey Milk; Sekreti i shëndetit;
2013
(591) -E bardhe; jeshile; portokalli.
(740) Evis Jani
Rruga
Dervish
Hima,
Ndërtesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane,
Shqiperi

(210) AL/T/ 2021/325
(540) POSTJER
(732) Postjer
Rr. Henrik Lacaj, ND1, H19, AP31Tiranë, AL
(151) 18/10/2021
(180) 19/03/2031
(111) 22252
(300)
(510) 38 42,
(526)
(591) -e bardhe; e verdhe; jeshile
(740) Hudi Shehu
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Rr. Henrik Lacaj, ND1, H19, AP31Tiranë

(210) AL/T/ 2021/342
(540) POPSS..
(732) SULEJMAN XHAFA person fizik
ELBASAN Lagjia Brigada 17 Sulmuese,
rruga Peter Elezi, zona kadastrale 8522,
ndertesa nr.5/66, blloku nr.5 (magazine),
AL
(151) 15/10/2021
(180) 25/03/2031
(111) 22230
(300)
(510) 30,
(526)
KOKOSHKA; POP Corns;
elementi figurativ i kokoshkes
(591)
-E BARDHE;E EKUQE; E
VERDHE; PORTOKALLI; BLU; BLU E
HAPUR
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri
mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4

(210) AL/T/ 2021/359
(540) iluminatum Residencë
(732) Iluminatum Residence Shpk
Njesia Administrative Petrele, Ndertesa
ne zonen kadastrale 2735, Nr. Pasurie
207/13
Tirane, Petrele, AL, AL
(151) 14/10/2021
(180) 01/04/2031
(111) 22227
(300)
(510) 43,
(526) Residencë
(591) -kafe; ngjyre nud (mish e shplare);
ngjyre çokollate; RGB 225, 191, 150;
RGB 132, 91, 54; RGB 109, 75, 44
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(740) ALEKSANDER PRIFTI
Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi,
Shkalla 1, zyra nr.9

(210) AL/T/ 2021/364
(540) DELTRON
(732) PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street, Cleveland, State
Of Ohio 44111, United States, US
(151) 18/10/2021
(180) 02/04/2031
(111) 22247
(300)
(510) 2,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2021/397
(540) American Bison
(732) Wind River Tobacco Company,
LLC
4792 Potato House Court, Wilson, NC
27893, US
(151) 18/10/2021
(180) 08/04/2031
(111) 22242
(300)
(510) 34,
(526) American
(591) (740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1, Tirane
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(210) AL/T/ 2021/411
(540) LAY'S GOURMET
(732) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY
10577, US, US
(151) 15/10/2021
(180) 12/04/2031
(111) 22232
(300)
(510) 29,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1, Tirane

(210) AL/T/ 2021/412
(540) Lay's Gourmet
(732) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY
10577, US, US
(151) 15/10/2021
(180) 12/04/2031
(111) 22233
(300)
(510) 29,
(526)
(591) -E zeze; ngjyre ari
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall. Gener 2, Shk.C,
Nr.21/1, Tirane

(210) AL/T/ 2021/431
(540) PROLINK
(732) Fida International (S) Pte Ltd
Blk 16 Kallang Place #06-02, Kallang
Basin Industrial Estate, Singapore (SG),
SG
(151) 15/10/2021
(180) 19/04/2031
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(111) 22231
(300)
(510) 9,
(526)
(591) (740) Fatos DEGA
Rr. "Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30,
Tiranë

(210) AL/T/ 2021/432
(540) PROLINK
(732) Fida International (S) Pte Ltd
Blk 16 Kallang Place #06-02, Kallang
Basin Industrial Estate, Singapore (SG),
SG
(151) 18/10/2021
(180) 19/04/2031
(111) 22238
(300)
(510) 9,
(526)
(591) (740) Fatos DEGA
Rr. "Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30,
Tiranë

(210) AL/T/ 2021/435
(540) UNLIMITED
(732)
British American Tobacco (
Brands) Inc.
251 Little Falls Drive, Suite 100,
Wilmington DE 19808-1674, United
States, US
(151) 18/10/2021
(180) 19/04/2031
(111) 22236
(300)
(510) 34,
(526)
(591) -
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(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2021/458
(540) Dynapro HPX
(732) Hankook Tire & Technology Co.,
Ltd.
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnamsi Gyeonggi-do, Republic of Korea , KR
(151) 18/10/2021
(180) 26/04/2031
(111) 22250
(300)
(510) 12,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2021/469
(540) Off White
(732) OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Avenue, #100 White
Plains, N.Y. 10601, USA , US
(151) 18/10/2021
(180) 28/04/2031
(111) 22248
(300)
(510) 8, 10, 14, 34 35,
(526)
(591) -e bardhë; e zezë
(740) Evis Jani
Rruga
Dervish
Hima,
Ndërtesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane,
Shqiperi
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(210) AL/T/ 2021/470
(540)
(732) OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Avenue, #100 White
Plains, N.Y. 10601, USA , US
(151) 18/10/2021
(180) 28/04/2031
(111) 22239
(300)
(510) 3, 5, 8 14,
(526)
(591) (740) Evis Jani
Rruga
Dervish
Hima,
Ndërtesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane,
Shqiperi

(210) AL/T/ 2021/471
(540) FDS 1880
(732) British American Tobacco Exports
Limited
Globe House, 1 Water Street, WC2R 3LA
London, United Kingdom, UK
(151) 18/10/2021
(180) 28/04/2031
(111) 22251
(300)
(510) 34,
(526) 1880
(591) -E kuqe; e verdhe; e bardhe.
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2021/472
(540) always zzz menstrual pants
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati
Ohio 45202, US

Buletini i Pronësisë Industriale

(151) 18/10/2021
(180) 28/04/2031
(111) 22245
(300)
(510) 5,
(526) menstrual pants
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat
Albania
sh.p.k,
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(591) -jeshile e erret; e bardhe
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1,
Ap.19, 2 D2 familjare

Rr.

(210) AL/T/ 2021/476
(540) EISEL
(732) Sazan Darsi
Tirane Kashar MEZEZ Lagjia Mezez,
rruga ''Kthesa e Kamzes'', pallati C4,
dyqani nr.7, AL
(151) 18/10/2021
(180) 29/04/2031
(111) 22253
(300)
(510) 11,
(526)
(591) -blu; bojeqielli; e bardhë
(740) Sazan Darsi
Tirane Kashar MEZEZ Lagjia Mezez,
rruga ''Kthesa e Kamzes'', pallati C4,
dyqani nr.7

(210) AL/T/ 2021/494
(540) Animor green cosmetics
(732) Romina Veseli
Rruga Italia 42, Milot, AL
(151) 18/10/2021
(180) 05/05/2031
(111) 22235
(300)
(510) 3,
(526) cosmetics
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(210) AL/T/ 2021/514
(540) De Jacobs
(732) EDES SHPK
Njesia Bashkiake nr.7, Bulevardi '' Gjergj
Fishta'', Ndërtesa nr.58, Kodi postar 1023,
Tirane-Shqiperi, AL
(151) 18/10/2021
(180) 10/05/2031
(111) 22241
(300)
(510) 25 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/ 2021/535
(540) thurje
(732) Mikaela Maçka
Rruga Gjenovefa Leshnja, 02330346,
Nd.3, H.1, Korçë, AL
(151) 18/10/2021
(180) 17/05/2031
(111) 22243
(300)
(510) 18, 25 27,
(526)
(591) -Lejla e erret.
(740) Evis Jani
Rruga
Dervish
Hima,
Ndertesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane

Buletini i Pronësisë Industriale

KORRIGJIME(marka te riperterira)
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( 210 ) AL/T/ 2010/569
( 540 ) LOPA E BUZEQESHUR
( 730 ) BEL
2 Allée de Longchamp - 92150 Suresnes - France, FR
( 180 ) 09/12/2030
( 111 ) 13602
( 510 ) 29,

( 210 ) AL/T/ 2010/569
( 540 ) LOPA E BUZEQESHUR
( 730 ) BEL
2 Allée de Longchamp - 92150 Suresnes - France, FR
( 180 ) 09/12/2030
( 111 ) 13602
( 510 ) 29,
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KORRIGJIME (ndryshim emri)
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( 111) 9401
( 210 ) AL/T/ 2001/643
( 732 ) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
No.1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken , Japan 471-8272, JP
(740)

